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Felhívás

www.electool.com

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 307605840Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.elte.hu/kozbeszerzesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

ELTE SEK hálózatépítési munkák kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000507992018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Eötvös Loránd Tudományegyetem EKRSZ_
34696556

Budapest HU 1053

Egyetem Tér 1-3.

Mihucz Bernadett

mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu +36 14116700/2962 +36 14116721

www.elte.hu/kozbeszerzes

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Budapest 1123

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Németh Krisztina

nemeth.krisztina@electool.com

www.elte.hu/kozbeszerzes
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45231600-1

45231400-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amelynek a megvalósítása az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes 
koordinációval költséghatékonyabban megoldható, és az üzemi, karbantartási és garanciális kérdések miatt sem biztosítható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:75vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45231600-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közjogi szervezet

Oktatás

Építési beruházás

ELTE SEK hálózatépítési munkák kivitelezése

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya az ELTE SEK hálózatépítési munkák kivitelezése  SEK rendezők összesen 200 db, a 
költségvetésben foglaltak szerint  SEK kábelezés a kiépítendő végpontok száma összesen 1148 db, a költségvetésben foglaltak 
szerint  SEK optikai kábelezés, összesen 48 szál multimodusú kábel, a költségvetésben foglaltak szerint

ELTE SEK hálózatépítési munkák kivitelezése
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Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Összesen ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

15A kiépített strukturált hálózatra vállalt 
többlet rendszergarancia (év) (min. 15 
év rendszergarancia, a 25 év, vagy a 
feletti megajánlást Ajánlatkérő 
többletpontszámmal értékeli)

15A beépített aktív eszközök esetében: 
Többlet gyártói garancia biztosítása (
hónap) (min. 36 hónap, a 60 hónap, vagy
a feletti megajánlást Ajánlatkérő 
többletpontszámmal értékeli)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya az ELTE SEK hálózatépítési munkák kivitelezése  SEK rendezők összesen 200 db, a 
költségvetésben foglaltak szerint  SEK kábelezés a kiépítendő végpontok száma összesen 1148 db, a költségvetésben foglaltak 
szerint  SEK optikai kábelezés, összesen 48 szál multimodusú kábel, a költségvetésben foglaltak szerint A megadott ajánlati 
árnak tartalmaznia kell valamennyi, a vállalkozási tevékenységgel összefüggő költséget, járulékot és díjat. Felhívjuk Ajánlattevők
figyelmét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésére, amelynek 
értelmében aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az 
Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális 
építőipari rezsióradíj mértékénél. Ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Ajánlatkérő a tárgyban a 
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le. A beruházás olyan gazdasági egységet alkot, 
amelynek a megvalósítása az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval költséghatékonyabban 
megoldható, és az üzemi, karbantartási és garanciális kérdések miatt sem biztosítható a részajánlat-tételre bontás.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45232332-8

45232300-5

9700 Szombathely, ELTE SEK, a költségvetésben megjelölt telephelyek szerint.

Igen

Igen

Nem

Nem

75
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Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

AK 2018. augusztus hó 15. napján (szerda) 13 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 9700 Szombathely, 
Károlyi Gáspár tér 4. főbejárata előtt. A helyszíni bejárás csak abban az esetben került megtartásra, ha arra az AT-k előzetesen, 
EKR-ben benyújtják részvételi igényüket. A részvételi igényeket kérjük az EKR-ben, 2018. augusztus hó 14. napján (kedd) 16.00-
ig jelezni!

II.2.13) További információ:

EFOP-4.2.1-16-2017-00018Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b
) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 
114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az 
Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2
) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
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NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a szerződésben foglaltak alapján teljesíti az 
ellenszolgáltatást. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Az ellenszolgáltatás 
kifizetése a EFOP-4.2.1-16-2017-00018 számú projekt terhére, utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra. A támogatás intenzitása
100,000000%. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: − 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, − 2015. évi 
CXLIII. törvény, − 2007. évi CXXVII. törvény, − 2013. évi V. törvény, − 2017. évi CL. törvény.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 1%/késedelmes nap, legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték 20%-a. Meghiúsulási kötbér: Az
ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a. Jótállás: Valamennyi elvégzett munkára minimum 12 hónap. A beépített 
termékekre, eszközökre minimum a gyártói jótállás és garancia időtartama. Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését megfelelően 
alkalmazza, miszerint a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a
szerződést. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartás 
alapján vizsgálja (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján 
alkalmazandó Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az EKR karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! 1. A
közös ajánlattételre a Kbt. 115. § (4) bekezdésben foglaltak irányadóak. 2. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai 
követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása 
szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:  Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)  Részletes 
költségvetést (a főösszesítő cégszerű aláírással ellátva és a teljes tartalom szerkeszthető excel formátumban egyaránt)  Aláírási 
címpéldány, aláírás minta  Céginformációs adatlap  Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben  Meghatalmazás – 
adott esetben  Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek.)  Nyilatkozat a Kbt. 66. 
§ (2) bek. szerint  Nyilatkozat a műszaki egyenértékűségről 4. A nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerinti, építési-szerelési tevékenységre kötött szakmai felelősségbiztosítással, legalább
10 millió HUF / év és 5 millió HUF / káresemény értékben, amely felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat másolatát a 
kötendő szerződéshez csatolni kell. 5. Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat – a KH 2016. december 21-én közzétett útmutatója, 
valamint – a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza a 
KD-ban részletezettek szerint, az egyenes és fordított arányosítás módszerével. Az összesen ajánlati ár értékelése esetében 
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 
7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat 
kiválasztása. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

Nem

Nem

2018.08.29. 10:00

HU

2018.08.29. 12:00

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 10. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 11. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei az irányadók. 12. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53
., MOM Park, C épület, E-mail: nemeth.krisztina@electool.com 13. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) 
bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). 14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához 
és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az 
eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. 15. Az 
EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/




