ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000221032019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közbeszerzés
tárgya:

Budapest X. kerület Kőbánya - Parkolók építése

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

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1107

Ország:

Magyarország

Ceglédi Utca 30.

Egyéb cím adatok:

Kálmánné Csernus

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU11

csernus.gabriella@kvzrt.hu

Telefon:

Gabriella

+36 306893019

Fax:

+36 16662793

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

www.kvzrt.hu
www.kvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Bécsi Út 52. II. emelet 6-7.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@ecovis.hu

Csepy
Telefon:

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

EKR000221032019

Postai irányítószám:

www.kvzrt.hu

1036

Ország:

Magyarország

Dorottya
+36 202799624

Fax:

+36 14391155

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kvzrt.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 ajánlatkérő típusának
meghatározása:

Egyéb:
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Vagyonkezelés

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45223300-9

Budapest X. kerület Kőbánya - Parkolók építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében parkolók kiépítése három rész-ajánlattételi körben az alábbiak szerint: 1. rész: Agyagfejtő utca 6-12.
szám előtti terület parkoló bővítés (Hrsz.: 42309/86) 2. rész: Újhegyi lakótelep – Budapest X. Harmat utca – Újhegyi sétány – Bányató
utca – Tavas utca által határolt területen parkolók kialakítása (Hrsz.: 42309/122) 3. rész: Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
környezetében személygépkocsi parkolók kialakítása (Hrsz.: 41079/4, 41050, 41054/17) 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 jellegének megfelelően).
(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:

2019.09.30

Budapest X. kerület Kőbánya

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - 1. rész: Agyagfejtő utca 6-12. szám előtti terület

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45223300-9

45233228-3

45233253-7

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

Budapest X. kerület, Agyagfejtő utca 6-12. szám előtti terület (Hrsz.: 42309/86)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Agyagfejtő utca 6-12. szám előtti területen parkolók kialakítása. Az elvégzendő munkák
részletezése: Nyertes Ajánlattevő, a vállalkozási szerződés keretében az alábbi munkák elvégzésére köteles a H.P. Mérnöki Iroda Kft. (
1036 Budapest, Kolosy tér 1/b.) által 2018. május hónapban készített Útépítés Egyesített tervdokumentáció alapján. A burkolandó
teljes felület nagysága cca. 890 m2. Zöldterület rendezése 200 m2. A belső parkoló-utakhoz kapcsolódóan készül a parkoló bővítés,
ahol jelenleg zöldterület, illetve aszfaltozott sportpálya található. Ennek elbontása után lehet elkezdeni a tervezett parkoló építését. A
helyszín az Agyagfejtő utca 6-12. számú épület előtti terület, ahol a meglévő merőleges beállású parkolósáv mellé kerül a 31
férőhelyes bővítés. A terület szélessége egy oldali beállást tesz lehetővé, 5,0 m mélységű és 2,3 m szélességű parkoló állások
kialakítása mellett, 5,5 m szélességű közlekedő úttal. A parkoló áthajtásos rendszerű, a két végén csatlakozik a szintben lévő aszfalt
burkolatú úthoz. A parkoló 19 db álláshelyig ÖKO-GREEN vízáteresztő burkolattal, a két oldalon fennmaradó szakaszokon (6+6
álláshely) vízzáró burkolattal készül, így a burkolatra jutó csapadékvizek elvezetése megosztva, - részben helyi szikkasztással, részben zárt rendszerben, a meglévő víznyelőaknákba történik. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció 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

Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (max. 24 hó)

20

Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt
többlet szavatosság időtartama (max. 12 hó)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

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
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Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2019.04.15

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.09.30

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az
EKR-ben kötelezően kitöltendő adatokra figyelemmel: 2019. április 15. Részhatáridő: (Kivitelezés befejezése): 2019. augusztus 15. – (
kötbérterhes). A teljesítési véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2019. szeptember 30. – (kötbérterhes).

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 2. rész: Újhegyi lakótelepen lévő terület

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45223300-9

45233228-3

45233253-7

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

A teljesítés helye:

Budapest X. kerület, Újhegyi lakótelep – Budapest X. Harmat utca – Újhegyi sétány – Bányató utca –
Tavas utca által határolt terület (Hrsz.: 42309/122)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Újhegyi lakótelep – Budapest X. Harmat utca – Újhegyi sétány – Bányató utca – Tavas utca által
határolt területen parkolók kialakítása. Az elvégzendő munkák részletezése: Nyertes Ajánlattevő, a vállalkozási szerződés keretében az
alábbi munkák elvégzésére köteles a H.P. Mérnöki Iroda Kft. (1036 Budapest, Kolosy tér 1/b.) által 2018. február hónapban készített
Útépítés Engedélyezési és Kivitelezési tervdokumentáció alapján. A belső parkoló-utakhoz kapcsolódóan 6 helyszínen készül parkoló
bővítés, ahol jelenleg zöld területek találhatók. A burkolandó teljes felület nagysága cca. 2000 m2. Zöldterület rendezése 400 m2. 1.
helyszín: U.1a, U-2a tervlapok szerint, a Szőlővirág utca – Tavas utca kereszteződésének közelében mintegy 35 m széles zöldterületen
19 férőhelyes bővítés létesül, kétoldali merőleges beállású parkolókkal. A középső parkoló út szélessége 5,50 m, a merőleges beállások
mélysége 5,00 m, egy parkoló beállás szélessége 2,50 m. 2. helyszín: U-1b, U-2b tervlapok szerint, a Szőlővirág utca 8-10. számú
épülettől DNY-i irányban lévő parkolósávok között 16,5-21 m széles zöld terület található, ide kerül a második számú parkoló bővítés
22 férőhelyes, kétoldali merőleges beállású parkolókkal. A középső parkoló út szélessége 5,50 m, a merőleges beállások mélysége 5,00
m, egy parkoló beállás szélessége 2,50 m. A DNY-i szegély mellett 40-60 cm szintkülönbség miatt 22 m hosszon kerítésépítési bélésfal
(kis támfal) megtámasztás készül. 3. helyszín: U-1c, U-2c tervlapok szerint, a Szőlővirág utca 6. számú épülettől DNY-i irányban lévő
parkolósávok között 16 m széles zöld terület található, ide kerül a harmadik számú parkoló bővítés 13 férőhelyes, egyoldali merőleges
beállású parkolókkal. A merőleges beállások mélysége 5,00 m, egy parkoló beállás szélessége 2,50 m. 4. helyszín: U-1d, U-2d tervlapok
szerint, a Tóvirág utca 8. számú épülettől DNY-i irányban lévő parkoló út között 26 m széles zöld terület található, ide kerül a negyedik
számú parkoló bővítés, 7+3+4 férőhelyes, egyoldali merőleges, illetve 45º ferde beállású parkolókkal. A parkoló állások mélysége 5,00
m, szélessége 2,50 m. 5. helyszín: U-1e, U-2e tervlapok szerint, a Mélytó utca 8. számú épülettől ÉK-i irányban lévő parkoló út mellett
10 m széles zöld terület található, ide kerül az ötödik számú parkoló bővítés, 13+8 férőhelyes, egyoldali merőleges beállású
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parkolókkal. A parkoló állások mélysége 5,00 m, szélessége 2,50 m. 6. helyszín: U-1f, U-2f tervlapok szerint, a Pára utca 4. számú
épülettől DNY-i irányban lévő parkoló utak között 21 m széles zöld terület található, ide kerül a hatodik számú parkoló bővítés, 19
férőhelyes, kétoldali merőleges beállású parkolókkal. A középső parkoló út szélessége 5,50 m, a merőleges beállások mélysége 5,00 m,
egy parkoló beállás szélessége 2,50 m. A 6 helyszínen építés miatt kivágandó fák pótlásáról szükség szerint, a kerületi szabályozásnak
megfelelően szerint gondoskodni kell. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentáció 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

Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (max. 24 hó)

20

Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt
többlet szavatosság időtartama (max. 12 hó)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

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:

2019.04.15

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.09.30

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az
EKR-ben kötelezően kitöltendő adatokra figyelemmel: 2019. április 15. Részhatáridő: (Kivitelezés befejezése): 2019. augusztus 15. – (
kötbérterhes). A teljesítési véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2019. szeptember 30. – (kötbérterhes).

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
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3 - 3. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház környezete

45223300-9

45233228-3

45233253-7

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

Budapest X. kerület, Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet környezete (Hrsz.: 41079/4, 41050,
41054/17)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet környezetében személygépkocsi parkolók kialakítása
parkolók kialakítása. Az elvégzendő munkák részletezése: Nyertes Ajánlattevő, a vállalkozási szerződés keretében az alábbi munkák
elvégzésére köteles a Lévay Zoltán Egyéni Vállalkozó (1188 Budapest, Címer u. 34/a.) által 2018. május hónapban készített Kiviteli
szintű Útépítés Engedélyezési tervdokumentáció alapján. A Budapest belterület, X. kerület Kőbánya, Bajcsy Zsilinszky Kórház és
rendelőintézet környezetében a meglévő egészségügyi és szociális intézmény bővítéséhez szükséges normál méretű 72 db
parkolótöbblet kialakítása, a – Szentimrey utca 1., hrsz.: (41079/4) – Szentimrey utca 2., hrsz.: (41079/4), Bodza utca, hrsz.: (41050),
Sörgyár utca, hrsz.: 41054/17) helyszíneken. A meglévő lakóutcákban, – Bodza utca, Sörgyár utca, Szentimrey utca – 15-16 m
szélességű szabályozási szélesség áll rendelkezésre. A meglévő szegélyekhez, fákhoz és oszlopokhoz igazítva a helyszínrajzon
feltűntetett kitűzési méretekkel 6,00 m hosszúságú és 2,50 m szélességű párhuzamos parkoló alakítható ki. A merőleges parkolók
mérete 5,00 m x 2,50 m, egyedi helyeken a fakivágás és az oszlopáthelyezés elkerülése miatt 2,30 m méretű parkolók épülnek. A
fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció 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

Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (max. 24 hó)

20

Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt
többlet szavatosság időtartama (max. 12 hó)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

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:

2019.04.15

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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-

2019.09.30

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
Kiegészítés az II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Teljesítés kezdésének tervezett, tájékoztató jellegű időpontja az
EKR-ben kötelezően kitöltendő adatokra figyelemmel: 2019. április 15. Részhatáridő: (Kivitelezés befejezése): 2019. augusztus 15. – (
kötbérterhes). A teljesítési véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2019. szeptember 30. – (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:
Valamennyi rész vonatkozásában: 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:
Valamennyi rész vonatkozásában: 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában: Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint igazolandó. A
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint e nyilatkozatban ajánlattevő mindösszesen arról köteles nyilatkozni, hogy az által igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
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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 az
alábbiak szerint: Az Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint a
Kormányrendeletben 21. § (2) bekezdésében meghatározott igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó (egyszerű)
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozat
megtételére nyilatkozatmintát bocsát az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3)
bekezdése alapján - ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69.
§ (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. Ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek az alkalmassági
követelmények tekintetében az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Valamennyi rész vonatkozásában: M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. (VII.11
.) Korm. rendeletben meghatározott 1. mellékletében, IV. fejezet 3. rész 2. pont szerinti, MV-KÉ vagy a 3. pont szerinti MV-KÉ-R
kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel
vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-KÉ/B, illetve ezzel
egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában: 1, Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: késedelmi,
hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződésben maghatározott mértékben. 2, Biztosíték: A) Ajánlatkérő a
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó ajánlati ár 5%-át kitevő biztosítékot köt ki. B)
Ajánlattevő a jótállási időszakra köteles jótállási biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a ténylegesen felhasznált
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 5%-ával egyenlő mértékben. B) Ajánlattevő a szavatossági időszakra
köteles szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a szavatossági biztosíték mértéke a ténylegesen felhasznált
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 2,5%-a. 3, A jótállás és szavatosság többlet időtartama értékelési
részszempont. 4, Kötelező felelősségbiztosítás mértékét ld. a dokumentációban.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában: 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, egy (1) részszámla és egy (1) végszámla alapján történik. A teljesítést igazoló
okirat a számla mellékletét képezi. Ajánlatkérő, jelen közbeszerzés vonatkozásában a Kbt. 135. § (8) bekezdése értelmében nettó
ajánlati ár 5%-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. Előleg és tartalékkeret elszámolására a végszámlában kerül sor. Ajánlattevő
az ajánlat részenként számlázási ütemezést köteles benyújtani.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

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

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
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IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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:

2019.03.13

14:00

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:

2019.03.13

16:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontjában rögzítetteknek
megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. 2.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben [
EKR (https://ekr.gov.hu/)] folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott
felületén, a megadott időpontig nyújtható be. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás EKR azonosítószáma: EKR000221032019. 3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy az EKR-ben alkalmazott karakterkorlátozásra tekintettel a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok
részletes leírását; az alkalmassági követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt igazolási
módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó
tájékoztatást, iratjegyzéket. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg
és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 4.A Kbt. 47. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a
Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen
meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Ajánlatkérő az
EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában felhívja a figyelmet az EKR Rendelet 10-12. §
foglalt rendelkezésekre. 5.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. §, a 69. § és a Kbt
. 81. § (4) – (5) bekezdései szerint jár el a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. 6.Kiegészítő tájékoztatás: A
kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bek. Bármely gazdasági
szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet az ajánlati felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR-ben kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. 7.Hiánypótlás: Az
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a hiánypótlások teljesítése során a Kbt. 71. § (6) bek.-ben foglaltakkal az
Ajánlatkérő élni kíván, azaz, ha a hiánypótlás benyújtása során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az Ajánlatkérő nem
rendel el hiánypótlást. 8.Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.
e) pontját. 9.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 10.Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, így különösen az EKR Rendelet előírásai szerint
kell eljárni. 10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a helyszín szabadon megtekinthető.
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.02.27
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