Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

EKRSZ_
87263677

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

1107

Ország:

Magyarország

Ceglédi Utca 30.

Egyéb cím adatok:

Kálmánné Csernus

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

csernus.gabriella@kvzrt.hu

Telefon:

Gabriella

+36 16662751

Fax:

+36 16662793

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kvzrt.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ECOVIS HUNGARY LEGAL,
Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi
Iroda

EKRSZ_
64131054

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Bécsi Út 52. II. emelet 6-7.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Kaltenecker

kozbeszerzes@ecovis.hu

Telefon:

+36 202799624

1036

Ország:

Magyarország

Dániel
Fax:

+36 14391155

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ecovis.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ecovis.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb:

Egyéb ajánlatkérő típusának Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
meghatározása:

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:

S1 vízhálózat felújítás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében S1 telephelyen (Budapest X. Halom utca 42. – Bánya utca 35-37. HRSZ.: 41446) telekhatáron belüli
vízhálózat felújítása. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés keretében különösen a felhívás II.2.4.) pontjában rögzített feladatok
elvégzésére köteles. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.05.10

Budapest X. kerület Halom utca 42. – Bánya utca 35-37. telephely HRSZ.: 41446

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgya műszaki és gazd-i egységet képez,az egyes munkák egymástól nem elválaszthatóak, komplex megvalósítást
igényelnek. AK-nek kiemelkedő, ésszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

S1 vízhálózat felújítás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45232100-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

A teljesítés helye:

Budapest X. kerület Halom utca 42. – Bánya utca 35-37. telephely,Hrsz.: 41446

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a S1 vízhálózat felújítási munkái. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés keretében különösen
az alábbi munkák elvégzésére köteles: A kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő Halom u. 42. illetve Bánya u. 35-37. területen lévő
telephely jelenleg mind két utcáról vízbekötéssel, vízórával ellátott. A terület vízellátása a két vízbekötés összekötésével biztosított. A
Bánya u-i bekötésről ellátott udvari vízhálózat elavult, ezért a tulajdonos ennek a hálózatnak a felújításáról döntött. A felújítás a Sződy
és tsa Kft. (1171 Budapest, Enzsöl Ellák u. 18.) 2018. október hónapban átadott tervei alapján készül. A kiépítendő hálózat anyaga
Wavin KPE PE 100SDR11 minőségű polietilén vízcső, összesen 769 fm hosszban. A vízhálózat építése a kapcsolódó
útburkolatbontással, földmunkákkal, és burkolat helyreállítással készül. Mivel a vízhálózat egyben tűzivíz ellátást is biztosít, a
földalatti tűzcsapokat el kell bontani. Új föld feletti tűzcsapok kiépítése szükséges biztonsági házzal, 7 db. A szerelés végeztével
nyomáspróbát kell tartani, és fertőtleníteni kell a vezetékrendszert. El kell juttatni a vízmintát az ÁNTSZ részére vizsgálat céljára. A
meglévő épületek bekötéseire csatlakozás és tisztítás, fertőtlenítés után történhet. Az összes fémtárgyat az érintésvédelmi hálózatba

be kell kötni. Megvalósulási dokumentáció készítése. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti
, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása
kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A felhívás III.1.3) M.1.1. alpontjában előírt szakember, a 266/2013. (VII.11.) Korm 20
. rend. szerinti MV-É G jogosultság megszerzését követően elérését követően
szerzett szakmai tapasztalata (max.36 hó

Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt, többlet 10
jótállás időtartama (maximum 12 hónap

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó Ft)]

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.12.20

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.05.10

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Teljesítés kezdése: (Munkaterület átadás-átvétel
a szerződéskötést követő két munkanapon belül) 2018. december 20. Részhatáridő: nincs. A teljesítési véghatáridő: A sikeres műszaki
átadás-átvételt követően 2019. május 10. – (kötbérterhes).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő az eljárás során 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: Rendelet) előírásait figyelembe
véve fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjára vonatkozóan – a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi
nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az ajánlattevőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni; Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt)
kizáró okok. Az Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére). A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését
, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról. Ajánlatkérő ez esetben, a névjegyzékben szereplést a Magyar Építész
Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http:// mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági
szám alapján ellenőrzi. Amennyiben a szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
jogosultsággal, csatolandó a végzettséget igazoló okiratok másolata, a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett önéletrajza akként,
hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen [szakmai gyakorlati követelmények abban
az esetben kerülnek megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum
legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a rendeletben elvárt időtartamot. Csatolandó a szakember saját
kezűleg aláírt nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére
áll. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
ajánlattevő mindösszesen arról köteles nyilatkozni, hogy az által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt nyilatkozatot a M.1. pont szerinti
alkalmassági követelmény tekintetében, az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább: M.1. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező,
építménygépészeti szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG, illetve ezzel egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti, fentiekkel
egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Ajánlatkérő (AK) az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási
kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott esetekben és mértékben. 2. Biztosíték: A) AK a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés áfa nélkül számított értékének5%-át kitevő biztosítékot köt ki. B)
Ajánlattevő (AT) a jótállási időszakra köteles jótállási biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátani a szerződés szerint teljesített munka
ténylegesen leszámlázott nettó összértékének 5%-ával egyenlő mértékben. C) Az AT a szavatossági időszakra köteles szavatossági
biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátani a szerződés szerint teljesített munka ténylegesen leszámlázott nettó összértékének 1%ával egyenlő mértékben. 3. Jótállás többlet időtartama értékelési részszempont. 4. Kötelező felelősségbiztosítás mértéke: 30 millió Ft/
év és 5 millió Ft/káresemény.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
[Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és
alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-a alapján, valamint a szerződésben foglaltak szerint
egy (1) előlegszámla, két (2) részszámla és egy végszámla alapján történik. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi.
Ajánlatkérő, jelen közbeszerzés vonatkozásában a Kbt. 135. § (8) bekezdése értelmében nettó ajánlati ár 15%-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételét biztosítja, kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik, az igénybevételről
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF. Tartalékkeret a nettó ajánlati
ár 5%-a. Folytatás a V.3.2) További információknál.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.12.04

12:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.12.04

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Folytatás a felhívás III.1.5. pontjában írtakhoz: Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra. A vonatkozó jogszabályi
rendelkezések: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (8), (10)-(11) bek.-i, a Kbt. 136. § (1) bek., valamint a Ptk. 6:155. § (1). Vállalkozó
kötelezettségét képezi, hogy kivitelezési munkálatok befejezését követően a szerződés tárgyát képező munkáról minősítési
dokumentációt készítsen a szerződéstervezet szerint. Nyertes ajánlattevőknek az általa kibocsátott előlegbekérővel egyidejűleg
köteles felhasználási tervet készíteni és az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtani, mely tervben részletezni kell az előleg
felhasználásának célját, rendeltetését. Az előleg folyósításának feltétele a felhasználási terv Ajánlatkérő részére történő
szolgáltatása

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.11.23

