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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú, „Varázsvölgy 
Pásztón” című projekt megvalósítására 498.124.480 Ft támogatást nyert.  
A projekt kivitelezési munkái a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
vállalkozási szerződéseknek megfelelően befejeződtek. A turista komplexum megnyitásához, 
látogató-fogadóképességéhez szükséges a „Varázsvölgy Pásztón” tárgyú eszközbeszerzés 
lebonyolítása. A beszerzés becsült értéke nettó 18.226.464, - Ft. A becsült érték meghatározása a 
beszerzés tárgyára vonatkozóan elvégzett piackutatás alapján történt. A beszerzés becsült értékét és 
tárgyát figyelembe véve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a beszerzés a 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt – hirdetménnyel induló – eljárásrend szerinti 
közbeszerzési eljárás szabályai szerint folytatható le. 
 
Az Önkormányzat a fejlesztés közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására szerződést kötött a Márkus 
és társai Kft.-vel (Márkus Pál Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó). A műszaki 
dokumentációk alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette a „Varázsvölgy 
Pásztón” eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a 
Közbeszerzési Dokumentumot, melyet az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
(továbbiakban: Szabályzat) V.1.2. pontja alapján a Bírálóbizottság megtárgyalt. Az Ajánlattételi 
felhívást és Közbeszerzési Dokumentumot jelen előterjesztés 1. melléklete, a Bírálóbizottság 
jegyzőkönyvét a 2. melléklet tartalmazza. 
 
A Szabályzat V.1.5. pontja rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a közbeszerzési 
eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatala érdekében a Bírálóbizottság az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Varázsvölgy Pásztón” eszközeinek beszerzése” 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás megindítását a határozat 1. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás és 
Közbeszerzési Dokumentum alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
Pásztó, 2021.12.09. 
 
  
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.paszto.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 32412100Fax:+36 305350144Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.paszto.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32460918Fax: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)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Pásztó Városi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

"Varázsvölgy Pásztón" eszközeinek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001424522021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Pásztó Városi Önkormányzat 15735313212

Kölcsey Utca 35.

Pásztó HU313 3060

Dénes Anita

denes.anita@paszto.hu +36 32460155

Márkus Mérnöki Szolgáltató Kft 13930835212

Május 1. Utca 73

Salgótarján HU313 3100

Márkus Pál

markusp@chello.hu
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II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

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/EKR001424522021/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/EKR001424522021/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

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Bútorzat beszerzése)

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

39100000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Bútorzat beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

39000000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001424522021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

"Varázsvölgy Pásztón" eszközeinek beszerzése

Árubeszerzés

A turisztikai célú fejlesztés keretében a "Varázsvölgy Pásztón" című projekt megvalósult létesítményeinek projektcélú működéséhez 
szükséges eszközök beszerzése az alábbi részekre bontva: 
1.     rész:       Bútorzat beszerzése (21 féle eszköz) 
2.        rész:        Elektromos eszközök beszerzése (22 féle eszköz) 
3.        rész:        Háztartási eszközök beszerzése (36 féle eszköz) 
4.        rész:        Selfie installáció beszerzése (3 féle eszköz) 
5.        rész:        Malom installáció beszerzése (5 féle eszköz) 
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik 
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. 
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és 
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az 
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. 
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A turisztikai fejlesztés keretében megvalósult létesítmények használatához szükséges eszközök beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre 
kerülő eszközök: 
- Íróasztal 5 db 
- Irodai forgószék 2 db 
- Tárgyalószék 6 db 
- Irodai polcrendszer 1 db 
- Bemutató vitrin 2 db 
- Kültéri pad 2 db 
- Raktári polcrendszer 1 db 
- Munkaasztal 1 db 
- Öltözőszekrény 2 db 
- Tárolószekrény 1 db 
- Takarítószekrény 1 db 
- Fa asztal + 4 db szék garnitúra 6 db 
- Babzsákfotel I. 10 db 
- Babzsákfotel II. 10 db 
- Babzsákfotel III. 10 db 
- Nyugágy 15 db 
- Pult 1 db 
- Konyhai lebegőpolc 9 db 
- Falburkolat – lécezés 1 db 
- Logó (plexi installáció) 1 db 
- Látszóbeton padok 1 szett 
 
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik 
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. 
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és 
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az 
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 3060 Pásztó, Szent Imre tér 12. és Pásztó, Kossuth út 1.

Igen

Nem

Nem

Igen

90

Nem



EKR001424522021

II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Elektromos eszközök 
beszerzése)

A turisztikai fejlesztés keretében megvalósult létesítmények használatához  szükséges eszközök beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében a 
közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök: 
- Laptop 2 db 
- Italhűtő vitrin 1 db 
- Légkeveréses sütő 1 db 
- Ipari porszívó 1 db 
- Érmés beléptető rendszer 1 db 
- LED televízió 1 db 
- Reflektorsor 6 db 
- Reflektor izzó 18 db 
- Bódé reflektor 12 db 
- Utcai fényfüzér 8 db 
- Italhűtő 1 db 
- Popcorn készítő gép 1 db 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

31700000-3

31500000-1

30200000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Elektromos eszközök beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú

3060 Pásztó, Szent Imre tér 12.
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II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- Hőgomba 6 db 
- LED világító bárasztal 10 db 
- Kültéri gömb lámpa 10 db 
- Külső merevlemez 1 db 
- Pendrive 3 db 
- Defibrillátor 1 db 
- Két irányú infra-szenzoros önálló látogató számláló 1 db 
- Kültéri, két irányú infra-szenzoros látogató számláló 1 db 
- Tűzijáték formájú nagyméretű világító dísz 30 db 
- Gömb alakú nagyméretű világító dísz 30 db 
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik 
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. 
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és 
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az 
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

Igen

Nem

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (3 - Háztartási eszközök 
beszerzése)

A turisztikai fejlesztés keretében megvalósult létesítmények használatához  szükséges eszközök beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében a 
közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök: 
-Papírkosár 5 db 
-Beltéri lábtörlő 1 db 
-Falra rögzíthető fogas 1 db 
-Ablaksötétítő rolós függöny 4 db 
-Beltéri szelektív szemetes 3 db 
-Illemhely szemetes 4 db 
-Ajtóra rögzíthető fogas 6 db 
-Esernyőtartó 1 db 
-Kulcsszekrény 1 db 
-Padlóra szerelhető ajtóütköző 2 db 
-Fali ajtóütköző 15 db 
-Kültéri szelektív szemetes 4 db 
-Mobil szelektív hulladékgyűjtő állvány 4 db 
-Kerékpár tároló állvány 1 db 
-Takarítókocsi 1 db 
-TV állvány 1 db 
-Nagy keverőtál 10 db 
-Kisméretű eszköztároló doboz 10 db 
-Nagyméretű eszköztároló doboz 5 db 
-Víztömlő 1 db 
-Kordonoszlop 12 db 
-Kordon szalagkazetta 12 db 
-Élvédő szivacs 2 db 
-Vigyázz! Kézsérülés veszélye tábla 4 db 
-Általános veszély tábla 2 db 
-Átjárni tilos tábla 2 db 
-Csúszásveszély földre állítható tábla 4 db 
-Vigyázz! Fejsérülés veszélye tábla 2 db 
-Rálépni tilos matrica 4 db 
-Veszélyre figyelmeztető csúszásgátló szalag 1 db 
-Áruemelő lépcső 2 db 
-Dohányzásra kijelölt hely tábla1 db 
-Szemetes hamutartóval 1 db 
-Ülőpárna 50 db 
-Babzsák kocsi 1 db 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

39315000-3

39200000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Háztartási eszközök beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

3060 Pásztó, Szent Imre tér 12. és Pásztó, Kossuth út 1.



EKR001424522021II.2) A közbeszerzés ismertetése (4 - Selfie installáció 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

-Mentőláda 2 db 
 
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik 
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. 
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és 
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az 
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

Igen

Nem

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (4 - Selfie installáció 
beszerzése)

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A turisztikai fejlesztés keretében megvalósult létesítmények használatához  szükséges eszközök beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében a 
közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök: 
-Prémium selfie gép hardware 1 db 
-Prémium selfie gép software 1 db 
-Mobil fotóállvány egyedi háttérrel 1 db 
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik 
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. 
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és 
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az 
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38650000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Selfie installáció beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

3060 Pásztó, Szent Imre tér 12.

Igen

Nem

Nem

Igen

90

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (5 - Malom installáció 
beszerzése)

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A turisztikai fejlesztés keretében megvalósult létesítmények használatához szükséges eszközök beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében a 
közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök: 
- Gabona adagoló és adagoló állvány 1 db 
- Kézi malom 1 db 
- Malom kiállítás installáció 1 szett 
- Zsiliptábla mozgató szerkezet 1 szett 
- Kezelőhíd 1 szett 
 
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik 
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. 
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és 
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az 
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

44220000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Malom installáció beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú

3060 Pásztó, Szent Imre tér 12.(Szalai Malom)
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III.1) Részvételi feltételek

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában foglaltak szerinti kizáró okok 
hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon 

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok: Igen

Nem

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú
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A szerződés finanszírozása a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 számú pályázatból az elszámolható költség mértékéig – 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi rész esetében azonos módon: 
- A késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás (vételár) 0,5 %-a /késedelmes nap. A késedelmi kötbér maximuma 20 nap. Ha 
nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelembe esik, ajánlatkérő jogosulttá válik a 
Szerződéstől való elállásra, vagy annak felmondásra. Minden megkezdett késedelmes nap 1 
napnak számít. 
- Meghiúsulási kötbér: mértéke a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
(vételár) 20 %-a. 
- Jótállási kötelezettség: Az ajánlattevőknek kötelező jótállást kell vállalnia minimálisan a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
tartalmával összhangban. 
A szerződés biztosítékai részenként azonosak, a részletes feltételeket a szerződéstervezetek 
tartalmazzák. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

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

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Nem releváns. 
 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

 Nem releváns.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem releváns. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére alkalmassági 
követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bek. és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 
62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontjában és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A 321/2015. (X .30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell megtenni az 
űrlapok kitöltésével. 
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,  aki részéről a 
kizáró ok az eljárás során következik be. 
Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64. § (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) 
bekezdésében foglaltakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következtek be.

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

utófinanszírozással – történik. Támogatási intenzitása: 100%  
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
A teljesítés során - a teljesítést követően - a nyertes ajánlattevő szerződésenként egy számla 
benyújtására jogosult az eszközök adás-vételével összefüggésben. 
Az ajánlatkérő az újonnan beszerzett áruk ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdésében - figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 
foglaltakra is - a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint az igazolt szerződésszerű 
teljesítést és számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. 
A finanszírozás és a kifizetés szabályai a következő jogszabályok alapján történnek: 
- 2015. évi CXLIII.törvény, 
- 2013. évi V. törvény, 
- 2007.évi CXXVII. törvény 
- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket a 
szerződéstervezet tartalmazza.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ának hatályos rendelkezései szerint történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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 tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Nem

HU
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1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak 
részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. 2. Az 
ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. 3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) 
bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlatkérő által előkészített űrlap kitöltésével kell benyújtani. 
A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 4. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot. 5. Az ajánlattevőnek 
az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű 
másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó 
a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírását is. 6. Ajánlattevőnek ( közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni 
kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni. 7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó 
szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 8. Az ajánlattevőnek az ajánlat minden része tekintetében csatolni kell a 
szállítandó áruk dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőségét bemutató 
szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentáció részét 
képező – megfelelően kitöltött - táblázat benyújtásával. A szakmai ajánlatból egyértelműen 
megállapíthatónak kell lennie a megajánlott eszközök pontos megnevezésének, típusának és annak, hogy megfelel(nek)- 
e a műszaki specifikációban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott valamennyi követelményeknek, ezért az 
ajánlattevő a táblázat benyújtásán túl további dokumentumokat is csatolhat igazolásként. Az ajánlat 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termékek valamelyike a szakmai ajánlatban 
feltüntetett műszaki paraméterek alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumban meghatározott részletes 
követelményeknek. 9. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő 
közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése 
szerinti meghatalmazást. 10. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik: Nem

Igen

Igen

Nem
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzletititkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 
44. § előírásai szerint. 11. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 12. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. 
§ (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, ami alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi 
el.13. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 
illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni. 15. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: 
Márkus Pál (Lsz.:00385)
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