ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000111722019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

ELTE műhold-föld kommunikációs rendszer_új

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem

EKRSZ_
34696556

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1053

Ország:

Magyarország

Egyetem Tér 1-3.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

Mihucz

mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu

Telefon:

Bernadett
+36 14116720

Fax:

+36 14116721

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

www.elte.hu/kozbeszerzes
www.elte.hu/kozbeszerzes

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

rati.angela@electool.com

Ráti

Ország:

Magyarország

Telefon:

Angéla
+36 203838163

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

www.elte.hu/kozbeszerzes

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.electool.com

EKR000111722019

1123

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Fax:

+36 12399896

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi szervezet

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Oktatás

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45214620-2

ELTE műhold-föld kommunikációs rendszer_új

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELTE Szombathelyi telephelyén műhold-föld kommunikációs rendszer földi állomásának tervezése, engedélyeztetése, komplett
kialakítása Normál működési üzemmódban a Műveleti központ (MOC) feladata legyen a követőállomás beállítása és megfelelő
vezérlése. A földi állomás tervezési feladata kiterjed mindhárom sávban (S, X, UHF) történő működésére úgy, hogy a földi állomás S
sávban történő működésének jelen beszerzés keretében történő kivitelezését követően a további másik két (X, UHF) sávon történő
működésének kivitelezése költséghatékonyan kivitelezhető legyen, melyeknek megvalósítása után már mindhárom sávban tudjon
működni. Ezen két sávon történő működésnek a tervezési feladatainak része az ezekhez tartozó árazott és árazatlan költségvetés
készítése mely tartalmazza az összes tételt, ami a kivitelezés hibátlan és hiánytalan megvalósításához, valamint a rendeltetésszerű és a
biztonságos használathoz szükséges. A földi állomás feladata, hogy LEO pályán működő kisműholdakkal kommunikáljon optimális
adatátviteli paraméterekkel. Az S és X sáv olyan tartományában működik, amelyeket elsődlegesen űrszolgáltatások számára osztanak
ki és képesek fél-duplex üzemmódban való működésre. Opcionálisan UHF sávban való működésre is lehetőség van. A részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(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:

vagy a teljesítés határideje:

2020.02.15

Szombathely, ELTE Szombathelyi telephelye

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés jellege, műszaki egysége nem teszi lehetővé a részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági
és műszaki észszerűséggel.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

ELTE műhold-föld kommunikációs rendszer

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

EKR000111722019

45214620-2

32533000-8

71310000-4

71322000-1

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

Szombathely, ELTE Szombathelyi telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4) pont szerint.
(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

Többletjótállás vállalása (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

30

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó vállalkozói díj (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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2019.03.15

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.02.15

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
Igen

EKR000111722019

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-3.6.1.-16-2016-00023 projekt

II.2.12) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján történik. Karakterkorlát miatt az értékelési szempontokat
részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés
módszere: ár szempont esetén – fordított arányosítás, többletjótállás vállalása esetén – egyenes arányosítás.

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:
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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján, a 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. M/1:
Ajánlattevő választása szerint vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján - figyelemmel a korm.
rendelet 23. §-ra valamint a 22. § (3) bekezdésben foglaltakra -igazolja, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek vagy a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja alkalmasságát. M/2: Ajánlattevő
választása szerint vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy megfelel az előírt
alkalmassági feltételeknek vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján cégszerűen aláírt nyilatkozattal
igazolja alkalmasságát. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése az előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely – a ajánlattevő/ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben
elvárt szaktudás, illetve szakmai gyakorlat érvényesülését a teljesítésben. Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásával
kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60
hónapban) teljesített, összességében legalább nettó 20 millió Ft értékben sikeres átadás átvétellel befejezett referenciával műhold-föld
kommunikációs rendszer tervezésére és kivitelezésére vonatkozólag, akár földi-, akár űrszegmens tekintetében. (a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján) M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel: - legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, RF szakiránnyal rendelkező,
villamosmérnök szakemberrel
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési biztosíték, minimum 24 hónap jótállás, felelősségbiztosítás. Karakterkorált
miatt részletesen a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben található.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § előírásai szerint a szerződésben foglalt
vállalkozási díj ellenszolgáltatása 30%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a
részszámlázás lehetőségét a szerződés-tervezetben rögzítettek szerint biztosítja. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét a
szerződéstervezetben meghatározottak szerint biztosítja. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(
2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint történik.

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:

2019.02.13

10:00

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
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óra/perc

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:

2019.02.13

12:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
Az EKR karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! 1.
Ajánlattevőnek az ajánlatuk benyújtására kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén van lehetősége. 2. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé azon ajánlattevők
számára sem, amelyek önállóan és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot. 3. Az M/1, M/2 pontban foglalt alkalmassági
követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 4. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell
nyújtani: - Felolvasólapot (Kbt. 66. § (5) bek.) - Céginformációs adatlapot - Aláírási címpéldányt, aláírás mintát - Közös
ajánlattételről szóló megállapodást (adott esetben) - Meghatalmazást (adott esetben) - Alvállalkozók bevonásáról szóló
nyilatkozatot, nemleges tartalommal is - Nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal
is) - Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bek. szerint - Nyilatkozatot a kizáró okok és az alkalmassági előírásokkal összefüggésben Nyilatkozat felelősségbiztosításról - Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról - Árazott költségvetést 5. Ajánlatkérő a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 6. 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. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását alkalmazza, az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.)
. 8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb
előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 9. 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). 11. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 10. Az egyéb
információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 11. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
megjelölt tervezési és kivitelezési feladatokhoz árazatlan költségvetéseket biztosít. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely
nem tartalmazza a beárazott, tételes költségvetési kiírást. Ajánlattevőnek valamennyi költségvetés, valamennyi tételét be kell
áraznia a költségvetési kiírásban! 12. A II.2.7. pont kiegészítése: A Szerződés teljesítésének kezdő időpontja 2019. március 15.
Amennyiben a Szerződés aláírására a megjelölt időpontot követően kerül sor, úgy a Szerződés a mindkét Fél általi aláírásának
napján jön létre, és lép hatályba, amely időpont a Szerződés teljesítésének a kezdő napja.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.02.05
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