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Üzemeltetés, karbantartás és hibajavítás - Korr.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/199
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.10.13.
Iktatószám: 17621/2018
CPV Kód: 79993000-1
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 303765367
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemeltetés, karbantartás és hibajavítás

Hivatkozási szám: EKR000155472018
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Üzemeltetési és karbantartási, hibajavítási feladatok ellátása az ELTE különböző épületeiben

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 15298 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 170 - 387026
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
VII.2) További információk:
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Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak. 
Módosult részek: 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
Nem 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
Valamennyi ajánlati rész esetében: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az 
EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész α szakasz). Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti 
felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges 
dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes 
igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3), és (10) bekezdéseiben, 
valamint a Kbt. 65. § (6) - (8), (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak. 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: 
P1) Az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából 
(üzemeltetés és karbantartás, hibajavítás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja 
és (3) bekezdése szerint) 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. 
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más 
szervezet kapacitására, és igazolhatják azt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 19. § (7) bekezdésére. 
AK felhívja a figyelmet továbbá az EKR rend. 12. § (2) bek-re. Ajánlatkérő felhívja továbbá az 
Ajánlattevők figyelmét a kapacitást nyújtó szervek vonatkozásában a 424/2017. (XII.19.) 
Kormányrendelet (EKR rendelet) 13. § (4) bekezdésében, a közös ajánlattevők tekintetében 
pedig a Kr. 13. § (3) bekezdésében foglaltakra. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
Valamennyi ajánlati rész esetében: 
P/1.) A felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgyából (üzemeltetés és karbantartás, hibajavítás) származó nettó árbevétele 
összesen nem érte el a nettó 85.000.000 HUF-ot. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az 
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek 
közbeszerzés tárgyából (üzemeltetés és karbantartás, hibajavítás) származó nettó 
árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). 
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásait a 321-es Kr. 28. § (3) bek-hez képest 
szigorúbban határozta meg. 
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 
Dátum, helyi idő: 
2018.11.05 
11:00 
óra/perc
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum, helyi idő: 
2018.11.05 
13:00 
óra/perc 
Hely: 
EKR 
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint történik. 
A VI.3.) pont folytatása: 
Szerződéskötési feltétel: Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a
következő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie ajánlati részenként:
épületüzemeltetési/ingatlankezelési tevékenységre szóló, legalább 10 millió Ft/kár összegű
felelősségbiztosítás. Ajánlattevőknek a szerződéskötési feltételekről az ajánlatban
nyilatkozniuk kell.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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