ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000464282019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Gépészeti gyorsszolgálati feladatok ellátása

Ajánlatkérő
neve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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 16662751

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

Szabó
Telefon:

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

www.ecovis.hu

1036

Ország:

Magyarország

Andrea
+36 203479873

Fax:

+36 14391155

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 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:
45300000-0

Gépészeti gyorsszolgálati feladatok ellátása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő
lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-,
kulturális és sport célú intézmények gépészeti gyorsszolgálati feladatainak ellátása tárgyában. A főbb munkanemek: - Általános
épületgépészeti szigetelés - Épületgépészeti csővezeték szerelése - Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Fentiekben értendő különösen: - Víz-, és csatornaszerelés - Fűtésszerelés - Gázszerelés - Szaniterek, szerelvények szerelése
Ajánlatkérő az egyes tételek egységárai tekintetében kér ajánlatot. A részletes mennyiség meghatározására nincs lehetőség,
keretszerződésről van szó. A munkák elszámolása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott és az ajánlattevő
által az ajánlatban benyújtott egységáras költségvetés alapján, valamint a költségvetésben nem szereplő tételek esetén az ajánlatban
megadott rezsióradíj alapján történik. A költségvetésben nem szereplő tételek tekintetében a Terc VIP programban meghatározott
anyagárakat köteles az ajánlattevő alkalmazni az elszámolás során. Az ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint
anyagigazgatási díj és kiszállási díj elszámolására jogosult. A részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét
képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

24

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A feladatok gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során az Ajánlatkérő
megállapította, hogy a részajánlattételi lehetőség biztosítása indokolatlan.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
Gépészeti gyorsszolgálati feladatok ellátása

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45320000-6

45330000-9

45350000-5

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő
lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-,
kulturális és sport célú intézmények gépészeti gyorsszolgálati feladatainak ellátása tárgyában. A főbb munkanemek: - Általános
épületgépészeti szigetelés - Épületgépészeti csővezeték szerelése - Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Fentiekben értendő különösen: - Víz-, és csatornaszerelés - Fűtésszerelés - Gázszerelés - Szaniterek, szerelvények szerelése
Ajánlatkérő az egyes tételek egységárai tekintetében kér ajánlatot. A részletes mennyiség meghatározására nincs lehetőség,
keretszerződésről van szó. A munkák elszámolása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott és az ajánlattevő
által az ajánlatban benyújtott egységáras költségvetés alapján, valamint a költségvetésben nem szereplő tételek esetén az ajánlatban
megadott rezsióradíj alapján történik. A költségvetésben nem szereplő tételek tekintetében a Terc VIP programban meghatározott
anyagárakat köteles az ajánlattevő alkalmazni az elszámolás során. Az ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint
anyagigazgatási díj és kiszállási díj elszámolására jogosult. A részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét
képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(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

5. Munka megkezdésének vállalási határideje élet,- állag,- vagyonban keletkezett 15
kár elhárításánál (megrendeléstől min. 2 órán max. 3 órán belül)

6. Munka megkezdésének vállalási határideje egyéb, nem élet,- állag,- vagyonban 10
keletkezett kár elhárításánál (megrendeléstől min. 12 órán max. 24 órán belül)

7. Késedelmi kötbér (késedelemmel érintett munka nettó vállalkozói díjának %-a, 5
min. 2 %/óra max. 3 %/óra)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (V.2. pont szerinti bontásban)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

24

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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:
A II.1.5. ponthoz kiegészítésként az ajánlatkérő rögzíti: A keretszerződés annak aláírása napjától (de legkorábban 2019. május 1.
napjától) a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

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 –
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).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában foglaltakra tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolnia a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

EKR000464282019

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a
közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre
, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdései, valamint a 321
/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1), (3), (5) és (7) bekezdése. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében
elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők valamelyike megfelel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (
11) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (gépészeti és gépészeti gyorsszolgálati munka) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen nem eléri a nettó 150.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyújtsa be: -azoknak a szakembereknek (
szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; -a
szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt
ajánlattevő rendelkezésére áll. Amennyiben a szakember rendelkezik az M.1 pontban előírt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben
meghatározott jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról és jelölje meg a jogosultság megszerzésének időpontját (
év/hó megjelöléssel, akár a szakmai önéletrajzban). Az ajánlattevő nyújtsa be a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett önéletrajzát
akként, hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte (jogosultság és az annak megszerzését követő 36 hónap szakmai
tapasztalat) egyértelműen megállapítható legyen [szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek megállapításra, ha a
szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a szakmai gyakorlat legalább év/hónap részletezettséggel (
eleje-vége) kerüljön bemutatásra) elérik a rendeletben elvárt időtartamot]. Ajánlatkérő 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 az M.1. pontban előírt, 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
szakmai gyakorlat legalább év/hónap részletezettséggel (eleje-vége) kerüljön bemutatásra) elérik a rendeletben elvárt időtartamot].
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az M.1. pontban előírt jogosultsággal, akkor a szakmai önéletrajzban köteles bemutatni a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalat elérését követően szerzett további 36 hónap építménygépészeti szakterületen felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai
tapasztalatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek.-re. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bek. szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban ajánlattevő
mindösszesen arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 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 ajánlattételi felhívásban előírt nyilatkozatot a M.1. pont szerinti alkalmassági
követelmény tekintetében, az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, Ajánlatkérő Kbt. 69.
§ (4) bek. szerinti felhívására köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (
6), (8)-(11) bekezdéseire. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember
esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az
összegezésben megjelölte.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben
meghatározott 1. mellékletében, IV. fejezet 2. rész 3. pont szerinti, MV-ÉG kategóriás vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy a nevezett jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként
előírt képesítési minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki a jogosultság megszerzését
követően (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időt követően) rendelkezik további 36 hónap építménygépészeti
szakterületen felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási
kötbért érvényesíthet a szerződésben maghatározott mértékben. 2. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 100 millió Ft/év és 10
millió Ft/káresemény. 3. Az ajánlattevő köteles a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes körű
jótállási és szavatossági feltételeket vállalni. A jótállási időszak a – hiba és hiánymentes befejezett – sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított tizenkét (12) hónap.4. Biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként Teljesítési biztosítékot köt ki a szerződéstervezetben meghatározott mértékben.
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III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.) Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bek. 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.
2.) Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF. 3.) Az ajánlattevő havonta két alkalommal (minden hónap 15. napjáig,
illetve minden hónap utolsó munkanapjáig) köteles minden egyes megrendelt munkáról külön-külön számlát kiállítani, amelyeket
számlarészletező listával együtt kell benyújtani. Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás
beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. 4.) Fizetési késedelem esetén az ajánlattevő
jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot
érvényesíteni az ajánlattevővel szemben.

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
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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:

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:

2019.04.23

08:00

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:

2019.04.23

10:00

V. szakasz: Kiegészítő információk
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óra/perc

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. 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: EKR000464282019. 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. 7.Hiánypótlás: Az AK 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 AK nem rendel el hiánypótlást. 8.Ajánlatkérő nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 9.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.FAKSZ:dr. Szabó Andrea(lajstromszám:00779);dr. Csepy Dorottya(lajstromszám:01102) 11. Ajánlati ár értékelési
részszemponton belüli alszempontok és azok súlyszáma: 1. Ajánlati ár - Tételes költségvetés összesen (nettó forint) - SSZ: 10 2.
Rezsióradíj mértéke (nettó Ft/óra) - SSZ: 30 (Minden egyes szakipari tételnél ugyanaz az általánosan meghatározott rezsióradíj
alkalmazandó!) 3. Anyagigazgatási díj mértéke anyagköltségre vetítve (%) - SSZ: 15 4. Kiszállási díj mértéke (nettó Ft/alkalom) SSZ: 15 Értékelés módszere: 1.-6. értékelési szempont: fordított arányosítás, 7. értékelési szempont:egyenes arányosítás.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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