ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000516972018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

A szombathelyi uszodafejlesztés 2 részben

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Kossuth Lajos Utca 1-3

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Molnár

molnar.hajnalka@szombathely.hu

Telefon:

9700

Ország:

Magyarország

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

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

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szombathely.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

EKRSZ_
65551132

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

ekr@bmsk.hu

Sütő-Kovács
Telefon:

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

www.bmsk.hu
www.bmsk.hu

EKR000516972018

Postai irányítószám:

1146

Ország:

Magyarország

Istvánmezei Út 1-3

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

+36 4714498

Viktória
Fax:

+36 4714290

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

A szombathelyi uszodafejlesztés 2 részben

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szombathelyi uszodafejlesztéshez kapcsolódó közmű rekonstrukció és megújuló energia rendszer kiépítése 2 részben
(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:

120

vagy a teljesítés határideje:

9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 3684/10 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

2

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45231220-3

45231300-8

EKR000516972018

1 - Közmű rekonstrukció

45231400-9

45232100-3

71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 3684/10 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. rész tárgya: „A szombathelyi uszoda fejlesztéséhez kapcsolódóan a közmű rekonstrukció hatósági engedélyeinek
beszerzése, a kiviteli terveinek elkészítése, valamint a közmű rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzése” Az 1. rész
mennyisége: - Tervezés: Kiviteli tervek elkészítése a rendelkezésre bocsátott tenderterv alapján - Engedélyezés: Szükséges
vízjogi engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetések és tulajdonosi-, közműkezelői hozzájárulások beszerzése,
engedélyezés lefolytatása - Közműegyeztetések: Nem vízjogi engedély köteles vízi-közműveknél közműegyeztetések lefolytatása,
tulajdonosi-, közműkezelői hozzájárulások beszerzése. EON bejelentéshez és engedélyhez szükséges villamos tervezői feladatok
elvégzése. - Termálvízvezeték: II. számú termálkút meglévő NA 100 ac. nyomóvezeték kiváltása D 100/200 ISOPLUS STANDART
szigetelt vezetékre a kút és a 33m-es medence szerelőszint fala közötti szakaszon, meglévő és új nyomvonalon, 200,0 m hosszon.
- Ivóvízvezeték: Meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon, szerelvények és
tűzcsapok cseréjével 50,0 m hosszon. Meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre új nyomvonalon,
szerelvények és tűzcsapok cseréjével, új leágazás készítésével 150,0 m hosszon. - Iparivízvezeték: Meglévő NA 200 ac.
iparivízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével 110,0 m hosszon. Szennyvízcsatorna: Az Uszoda bejárati homlokzaton meglévő NA 200 ac. 5db szennyvízbekötő vezeték kiváltása meglévő
nyomvonalon D 200 KG-PVC vezetékre cserélve, 80,0 m hosszon. - Csapadékcsatorna: Uszoda bejárati homlokzaton meglévő
D300 beton csapadékcsatorna gerincvezeték kiváltása 7db csapadékvíz bekötéssel meglévő nyomvonalon D315-200 KG-PVC
vezetékre cserélve, összesen 90,0 m hosszon. - Villamos megtápláló kábel: A II. kútnál lévő transzformátorállomástól az Uszoda
villamos főelosztó szekrényig 3 db NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2 kábel cseréje meglévő nyomvonalon, 450,0 m műanyag
szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező
akadályok alatt. - II. kút áramellátásának rekonstrukciója: új bekötővezeték kiépítésével (II. kút transzformátorállomástól új
mérőberendezéssel), 50,0 m műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba
vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt. A fenti közműrekonstrukció az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítással,
valamint a Fedett Uszoda bejárati „előlépcső” végleges helyreállításával tervezett, mely során 250 m2 burkolat és 76 fm szegély
kerül helyreállításra. A részletes műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban,
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés
tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t
kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

A 24 hónap kötelező jótállási időszakon 30
felül a kivitelezésre vállalt jótállás
időtartama (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap a kötelezően vállalt
24 hónapon felül)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:
Megnevezés

EKR000516972018

Súlyszám / Jelentések
Nem
Súlyszám / Jelentések

Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF)

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

120

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

Opciók leírása:

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45231220-3

45231400-9

45232100-3

71320000-7

EKR000516972018

2 - Megújuló energia rendszer kiépítése

Nem

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 3684/10 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. rész tárgya: A szombathelyi uszoda fejlesztéséhez kapcsolódóan a megújuló energia rendszer kiépítéséhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése, a kiviteli tervek elkészítése, valamint a megújuló energia rendszer kiépítés kivitelezési
munkáinak elvégzése A 2. rész mennyisége: Elvégzendő feladatok: - Tervezés: Kiviteli tervek elkészítése a rendelkezésre
bocsátott tenderterv alapján - Engedélyezés: Szükséges hatósági és szolgáltatói engedélyek, hozzájárulások beszerzése Közműegyeztetések: EON bejelentéshez és engedélyhez szükséges villamos tervezői feladatok elvégzése. -Uszodai létesítményt
ellátó meglévő közművezetékek részleges rekonstrukciója: • Uszoda fázisjavító berendezés bővítése: 180,0 m műanyag
szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre rögzítéssel. -Megújuló energia
rendszerek kivitelezése: • Hőszivattyúrendszer: A meglévő Uszoda gépészeti terében 3 db kül- és beltéri egységgel tervezett a
hőszivattyús rendszer kiépítése (2db VMA170 LEVEGŐ-VÍZ „levegőből nyeri a hőenergiát” hőszivattyú „kültéri” – 1 db VMW100
VÍZ-VÍZ „elfolyó vízből nyer hőenergiát” hőszivattyú „beltéri”) , mely a használati melegvíz és fűtés rendszerre (fűtés
előmelegített víz) dolgozna. 110 méretű PVC-U vezetékpár 154 m hosszan kerül kiépítésre idomokkal, szerelvényekkel,
szigeteléssel, csőtartóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával kompletten, valamint 76 méretben 220 m, 108 méretben 265 m
fekete acél fűtési vezetékpár kerül kiépítésre idomokkal, szerelvényekkel, szigeteléssel, csőtartóra szerelve, szakaszos
nyomáspróbával, kétszeri alap és fedőmázolással kompletten. • A hőszivattyús rendszerekhez puffer tárolók, hőcserélők,
szivattyúk, csővezeték, szabályzók kiépítése szükséges, valamint a kivitelezés része a hőszivattyús rendszerek elektromos
munkái, kivitelezéshez kapcsolódó épületgépészeti és építészeti, valamint próbaüzemi munkák. • Napelemrendszer: A Fedett
Uszoda tetőre napelem rendszer elhelyezése 424 db, 110,76 KW 260 Wp polikristályos napelemmel, 7,2 tonna horganyzott
acélból készített tartókerettel, építészeti kiegészítő munkákkal, elektromos szereléssel, próbaüzemmel. A részletes műszaki
leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő
esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának
egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

A 24 hónap kötelező jótállási időszakon 30
felül a kivitelezésre vállalt jótállás
időtartama (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap a kötelezően vállalt
24 hónapon felül)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF)

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

EKR000516972018

120

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

Opciók leírása:

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

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:

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:
Mindkét rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mindkét rész esetében: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint kell igazolnia: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)
, m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok
hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra
vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is. Ajánlatkérő
rögzíti, hogy mivel a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásban a kizáró okok fenn nem állását nyilatkozattal kell igazolni, ezért a Kbt. 69
. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívásában ajánlatkérő a kizáró okok vonatkozásában az ajánlattevőt újabb nyilatkozat benyújtására
nem fogja felhívni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész esetében:Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést
biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: a) Késedelmi kötbér b) Meghiúsulási kötbér c) előleg visszavisszafizetési biztosíték (Abban az
esetben, amennyiben a Nyertes ajánlattevő a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-át meghaladó mértékű előleget igényel) e)
Jólteljesítési biztosíték A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett
pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész esetében:Az ajánlattétel,a szerződés és számlázás,valamint a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).Nyertes
ajánlattevő a Kbt.135.§(7)bek.értelmében jogosult a szerződésben foglalt, kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő
összeg előlegként történő kifizetését kérni.Amennyiben a Nyertes ajánlattevő a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5%-át meghaladó
mértékű előleget igényel,abban az esetben az 5%-os mértéken felüli részre előlegvisszafizetési biztosítékot kell nyújtania.Nyertes
ajánlattevő 4 db részszámlát,valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani: 1)A kiviteli tervdokumentáció megrendelő általi
jóváhagyását követően, a tervezési díjról 2)a műszaki előrehaladás 25%-ának elérésekor a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 25%áról, 3)a műszaki előrehaladás 50%-ának elérésekor a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj további 25%-áról, 4)a műszaki
előrehaladás 75%-ának elérésekor a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj további 25 %-áról.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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:

2018.09.04.

11:00

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:

2018.09.04.

13:00

óra/perc

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

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
Mindkét rész esetében: (a)Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§(2) és (6)bek. szerinti nyilatkozatokat,valamint a Kbt.66.§(5)bek.
szerinti felolvasólapot. A felolvasólapot és a 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani. (b)
AK rögzíti,hogy a nyertes AT(k) esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. (c)Az ajánlathoz csatolni kell az AT Kbt.66.§(
6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). (d)AT tekintetében az ajánlathoz
csatolni kell a folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat
eredménye” elnevezésű dokumentumot,továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (
mellékletek nélkül)].Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges,elektronikus űrlap formájában. (e)
AT a Kbt. 44.§(1) bek. szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk.2:47
.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A gazdasági szereplő a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti
titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (f)AK az eljárás során összhangban a Kbt.71.§-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A Kbt.71.§(6) bek. alapján,hiánypótlás keretében
bevont új gazdasági szereplő esetében,az új gazdasági szereplőre tekintettel AK egy alkalommal lehetőséget biztosít
hiánypótlásra. (g)Az AT-nek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (kérdéseiket) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
felületén kell eljutatniuk AK-höz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést AK nem veszi
figyelembe! AK a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait szintén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén
keresztül küldi meg - az eljárásban ajánlattételre felkért - valamennyi gazdasági szereplőknek. (h)AT-nek szakmai ajánlata
részeként az ajánlatában csatolnia kell: Árazott tételes költségvetést: AK kéri ajánlattevőt,h az ajánlat elkészítése során a
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műszaki dokumentáció részét képező .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést használja fel! (i)
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő(CET)az irányadó. (j)AK a
közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt.75.(2)bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. (k)AK az építési beruházások,
valamint az ép.ber-hez kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X
.30.)Korm.rendelet 26.§-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja,hogy a nyertes AT a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan
rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással),melynek
kárérték limitje legalább 10.000.000,-HUF/káresemény,és legalább 100.000.000,-HUF/kárév. AK az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcs. tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja,h a nyertes AT a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan rendelkezzen a tervezői és mérnöki szolgáltatásra vonatkozóan saját névre
szóló szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 2.000.000,-HUF/káresemény, és legalább 10.000.000,HUF/kárév. (l)Az elj.során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Kiss László Lajstromszám:00172. Karakterkorlát
miatt a további információk teljes terjedelem a Dokumentácó I.fejezetében található meg.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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2018.08.15.

