ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000514462019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Keresztury Dezső Ált.Isk. B ép fűtéskorszerűsítése

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

Kaltenecker
Telefon:

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

www.ecovis.hu

+36 202799624

1036

Ország:

Magyarország

Dániel
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
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45300000-0

II.1.3) A szerződés tárgya:

Keresztury Dezső Ált.Isk. B ép fűtéskorszerűsítése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Keresztury Dezső Általános Iskola „B” épület fűtéskorszerűsítése. Főbb munkanemek: Gépészeti
munkarész A fűtési rendszer kialakítása az épület tartószerkezetében változást nem érint. A kivitelezési munkák jelentős részének az
iskolai nyári szünet alatt kell megtörténnie. Jelen projekt keretében a „B” épület teljes gépészeti fűtési rendszere felújításra kerül. Az
épület pinceszintjén található hőközpont is felújításra kerül két ütemben. Az első ütemben felújításra kerül a FŐTÁV tulajdonában lévő
primer hőellátó rendszer. Ezen munkálatokat a FŐTÁV Zrt. munkatársai végzik. A felszabaduló hőközponti területre a „B” és „A”
épület egységeinek szekunder oldali fűtését ellátó rendszere fog elhelyezésre kerülni. Az épület külön üzemelő egységei a fűtési
szekunder rendszerben külön fűtési köröket kapnak, saját hőmennyiségmérővel, amik egy dedikált központi számítógéphez
kapcsolhatók. Az épületben a fűtési hőleadó berendezések alapvetően radiátorok (277 db radiátor) lesznek. Az udvarra nyíló, szélfogó
nélküli ajtók főbejárata elé kapulégfüggöny szerelése szükséges. Az egyes helyiségek fűtésének szabályzása adott belső hőmérséklet
értékre állítással, fix, külön kulccsal állítható termosztatikus szelepek előbeállításával történik, vandálbiztos kivitelben. A fűtési
rendszer préselt kötéssel kialakított szénacél cső. Az „A” épület számára a fűtési csatlakozás a meglévő csőpárra történik meg. A
gondnoki lakás és a tankerület későbbi leválasztásához tartozó fűtési körök nem kerülnek kiépítésre, a régi és új vezetékek a „B”
épület falsíkjánál kerülnek csatlakoztatásra. A „B” épület használati melegvizének előállítása a pinceszinten elhelyezésre kerülő meleg
víz bojlerekkel (4 db) tervezett, melyről a pinceszinten csatlakozunk a meglévő-megmaradó függőleges HMV vezetékhálózatra.
Építészeti munkarész Az iskola előző felújítási ütemében a nyílászárók cseréje történt meg, jelen ütemben ezek szakipari befejezése (
kb. 2445 fm nyílásszegély) szükséges, továbbá a nyílászárócserével érintett falfelületek javítása (kaparása), glettelése és alapfestése (
kb. 729 m2), csempézett falaknál csempék pótlása a feladat. Gépészeti alapvezetékek vezetése során, ahol szükséges, új födém- és
falátfúrások készítése. Az új bojlerek elhelyezésére a pinceszinten lehatárolt, hőszigetelt helyiségeket kell kialakítani. Elektromos
munkarész Tervezett a hőközpont elosztójának cseréje, valamint az újonnan elhelyezésre kerülő elektromos vízmelegítőknek új
kiselosztó kiépítése szükséges. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a részenként
rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentáció 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:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

1106 Bp., Keresztúri út 7-9., Hrsz.:39210/10

2019.11.15

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A Keresztury Dezső Általános Iskola B épület fűtéskorszerűsítési munkái műszaki és gazdasági egységet képeznek, az egyes munkák
egymástól nem elválaszthatóak, komplex megvalósítást igényelnek.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Keresztury Dezső Általános Iskola „B” épület fűtés

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45330000-9

45331000-6

45331100-7

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

1106 Bp., Keresztúri út 7-9., Hrsz.:39210/10

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Keresztury Dezső Általános Iskola „B” épület fűtéskorszerűsítése. Főbb munkanemek: Gépészeti
munkarész A fűtési rendszer kialakítása az épület tartószerkezetében változást nem érint. A kivitelezési munkák jelentős részének az
iskolai nyári szünet alatt kell megtörténnie. Jelen projekt keretében a „B” épület teljes gépészeti fűtési rendszere felújításra kerül. Az
épület pinceszintjén található hőközpont is felújításra kerül két ütemben. Az első ütemben felújításra kerül a FŐTÁV tulajdonában lévő
primer hőellátó rendszer. Ezen munkálatokat a FŐTÁV Zrt. munkatársai végzik. A felszabaduló hőközponti területre a „B” és „A”
épület egységeinek szekunder oldali fűtését ellátó rendszere fog elhelyezésre kerülni. Az épület külön üzemelő egységei a fűtési
szekunder rendszerben külön fűtési köröket kapnak, saját hőmennyiségmérővel, amik egy dedikált központi számítógéphez
kapcsolhatók. Az épületben a fűtési hőleadó berendezések alapvetően radiátorok (277 db radiátor) lesznek. Az udvarra nyíló, szélfogó
nélküli ajtók főbejárata elé kapulégfüggöny szerelése szükséges. Az egyes helyiségek fűtésének szabályzása adott belső hőmérséklet
értékre állítással, fix, külön kulccsal állítható termosztatikus szelepek előbeállításával történik, vandálbiztos kivitelben. A fűtési
rendszer préselt kötéssel kialakított szénacél cső. Az „A” épület számára a fűtési csatlakozás a meglévő csőpárra történik meg. A
gondnoki lakás és a tankerület későbbi leválasztásához tartozó fűtési körök nem kerülnek kiépítésre, a régi és új vezetékek a „B”
épület falsíkjánál kerülnek csatlakoztatásra. A „B” épület használati melegvizének előállítása a pinceszinten elhelyezésre kerülő meleg
víz bojlerekkel (4 db) tervezett, melyről a pinceszinten csatlakozunk a meglévő-megmaradó függőleges HMV vezetékhálózatra.
Építészeti munkarész Az iskola előző felújítási ütemében a nyílászárók cseréje történt meg, jelen ütemben ezek szakipari befejezése (
kb. 2445 fm nyílásszegély) szükséges, továbbá a nyílászárócserével érintett falfelületek javítása (kaparása), glettelése és alapfestése (
kb. 729 m2), csempézett falaknál csempék pótlása a feladat. Gépészeti alapvezetékek vezetése során, ahol szükséges, új födém- és
falátfúrások készítése. Az új bojlerek elhelyezésére a pinceszinten lehatárolt, hőszigetelt helyiségeket kell kialakítani. Elektromos
munkarész Tervezett a hőközpont elosztójának cseréje, valamint az újonnan elhelyezésre kerülő elektromos vízmelegítőknek új
kiselosztó kiépítése szükséges. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a részenként
rendelkezésre bocsátandó 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

10
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többlet szavatosság időtartama (max. 12 hó)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

HUF

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:
A szerződés meghosszabbítható

2019.05.27

-

2019.11.15

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:
Kieg. a II.2.7) p-hoz: Telj kezd. tervezett táj. jellegű id.pontja: az EKR-ben kötelezően kitöltendő adatok miatt: 2019.máj.27.
Kötbérterhes r.hi.: 2019.júli.2., 2019.aug.21. és (100 %-os műszaki készültség) szept.2. Kötbérterhes telj.véghatáridők: (a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően): 1.szakasz: 2019. szeptember 16. 2. szakasznak: 2019. november 15.

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
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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:
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:
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 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):
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább: M.1.1. legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező
, építési szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É, 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 legalább MV-Ép/A, illetve ezzel
egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel. M.1.2. legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építményvillamossági szakterületen érvényes, a 266/
2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉV, 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
meg-szerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, M.1.3. legalább 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 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: 100.000.000.- Ft/év és 20.000.000.-Ft/káresemény.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően,a szerződésszerűen és alvállalkozó
igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32/A.-32/B. §-a alapján, valamint a szerz.-ben foglaltak szerint 1 előlegszámla,2
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részszámla.1 szakaszteljesítést lezáró szakaszszámla és 1 végszámla alapján történik.A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét
képezi. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bek. értelmében nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, kifizetése a 322/
2015. (X.30.) Korm.rendelet 30. § (1) bek. szerint történik,az igénybevételről ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell.Nyertes
ATaz előlegbekérővel egyidejűleg köteles felhasználási tervet készíteni.Tartalékkeret: nettó ajánlati ár 5 %-a. Előleg elszámolására a 2.
részszámlában és a szakaszszámlában kerül sor.Tartalékkeret elszámolására – amennyiben szükségessége felmerül-a végszámlában
kerül sor.A szerződéses kifizetések HUF-ban történnek.

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:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:

2019.05.06

10:00

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:

2019.05.06

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
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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: EKR000514462019. 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.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. 11.Ajánlatkérő
helyszíni bejárást 2019. április 29. 11:00 órakor tart. 12.FAKSZ:dr. Szabó Andrea(lajstromszám:00779);dr. Csepy Dorottya(
lajstromszám:01102)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.04.25

EKR000514462019

