ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000139852019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

"ELTE-SZoESE-parkettacsere"

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

Postai irányítószám:

1053

Ország:

Magyarország

Egyetem Tér 1-3.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

NUTS-kód:

Mihucz

mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu

Telefon:

Bernadett
+36 14116700

Fax:

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

https://www.elte.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.elte.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Igen

Hivatalos név:

Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület

EKRSZ_
81298455

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

kives.istvan@sek.elte.hu

Kívés
Telefon:

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

9700

Ország:

Károlyi Gáspár Tér 4.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

https://szoese.hu/hu/

István
+36 207774294

Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://szoese.hu/hu/
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
52064193

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1054

Ország:

Magyarország

Aulich Utca 7. 2. em. 4/a.

Egyéb cím adatok:

Kovács

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu

Telefon:

László
+36 90900750

Fax:

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

http://www.kozbeszguru.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kozbeszguru.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Ajánlatkérő neve:

Igen
Nem
Igen

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb:

Egyéb ajánlatkérő típusának Egyetem
meghatározása:

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45432110-8

II.1.3) A szerződés tárgya:

"ELTE-SZoESE-parkettacsere"

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A csarnok teljes, 1450 m2-es sportparkett cseréje Meglévő lelátó szerkezet visszabontása és szakszerű deponálása. Parketta és
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alépítmény bontása, hulladék elszállítása. Részletesen II.2.4) pontban és KD VI. fejezet Műszaki leírás
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy a teljesítés határideje:

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ: 5555)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az érintett Sportcsarnok sportparkettájának cseréjéhez nincs szükség részekre bontásra, mert az egyes munkafolyamatok nem
bonthatók részekre

II.2) A közbeszerzés ismertetése
"ELTE-SZoESE-parkettacsere"

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45432100-5

45432110-8

45212290-5

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

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ: 5555)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munka és költségtételek a csarnok teljes, 1450 m2-es sportparketta cseréjéhez (A munkafolyamat pontos leírását és a szükséges
technológiai tartalmakat a kiválasztott Sportparkettarendszer előírásai határozzák meg) Meglévő lelátó szerkezet visszabontása és
szakszerű deponálása Parketta és alépítmény bontása, deponálása, hulladék elszállítása Meglévő beton aljazat szükség szerinti
kiegyenlítése technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a rácsszerkezet alá. Technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a
rácsszerkezet alá. Vakpadló szerkezet kiépítése: Hálós szerkezet kiépítése 3 rétegben 60x60 cm-es egymáshoz képest 90 fokban
elforgatva. A 4. réteg, a sportparketta alá: ritkított deszkázat 1 cm-es hézagokkal. Anyagminőség: szárított, csírátlanított (3-6 mX120150x23-27 között) egyenlő szélességű lucfenyő deszkázatból, min. egalizált vagy négyoldalon gyalult kivitelben. Meglévő 5 db
padlókampó és röplabda tartó állványhüvely keret és fedél elhelyezése mágnes rögzítéssel. Tömör csaphornyos parketta lerakása, 450/
500x65/70x22 mm I. osztályú TÖLGY NATÚR minőségű parkettából Parketták közötti hézagtömörítés Murexin LV15 fatapaszoldattal
Sportlakk 4 rétegben (1 réteg alap+3 réteg sportlakk). Anyag: Murexin alapozó, Murexin NTS 95 sportlakk, vagy műszakilag azzal
egyenértékű Vonalazás: 3db kosárlabda, 1 db röplabda, 1db kézilabda és futsal pálya Lelátó szerkezet visszaépítése Az árajánlat
tartalmazzon minden olyan költséget (anyag és díj), amely a teljeskörű megvalósításhoz szükséges, így a piperetakarítás, portalanítás,
hulladék elszállításának, a szükséges segédanyagoknak (szeg, ragasztó, csiszolópapír, lakkozó hengerek, egyebek), szegélyléc,
burkolatváltó költségeit is. Részletesen: KD VI. fejezet Műszaki leírás
(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

Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 12 hónap, max.: 36 hónap)

Költség szempont:
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Nem

30

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár

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:
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vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

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:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Összesített nettó
ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás 2. (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: hónap, max.: hónap) – 30 – 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, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni. Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Valamennyi, a kizáró okok fenn nem
állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás
keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
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:
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér - mértéke: 0,5 % naponta- maximális mértéke: 10 napi tételnek megfelelő összeg - kötbér alapja: nettó vállalkozási
átalánydíj Meghiúsulási kötbér – mértéke: 20% - kötbér alapja: nettó vállalkozási átalánydíj Jótállás időtartama: az értékelési szempont
szerint megajánlott jótállás (min.: 12 hónap; max.:36 hónap)
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Nem biztosított. Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (2) bek. szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §.
Részszámlázás nincs. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 2017. évi CL. tv., fizetés átutalással, 30 napos határidővel. Elszámolás és
ajánlattétel pénzneme: HUF Részletesen a szerződéstervezetben.

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:

2019.02.22

14:00

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:
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(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.02.22

16:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1.További infó: KD. II. fejezet 2.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási rend. szabályozott írásbeli komm. elektronikus úton, az EKR-ben történik. 3.A közbesz. dok. (KD) az EKR
rendszerében érhetők el. 4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be
elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fej. tart. 5.Az ajánlatban benyújtott dok.,
nyilatkozatokkal kapcs. irányadók az EKR rendelet 10. § (1)-(5) bek. 6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat
tételét. 7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (társaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja. 8.Valamennyi határidő
közép-európai (CET) idő szerint értendő. 9.Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, az eljárás során komm. semmilyen más
nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek. 10.AK nem alk. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11.AK nem alk. a
Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat. 12.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett az EKR rendelet 13. § (2)-(3) bek.
(az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot) 13.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes
körben lehetőséget biztosít, figyelemmel a 115. § (6) bek.-re. 14.A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kieg. táj.-t az AT hat.idő lejárta
előtt ésszerű időben köteles AK megadni. AK észszerű időnek az AT hat.idő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden
esetben észszerűnek tekinti, ha a kieg. táj. kérés legkésőbb az AT hat.idő lejárta előtti 5. munkanapon AK-hoz beérkezik. 15.A
Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. 16.AK a Kbt. 66. §
(6) bek.-t nem írja elő 17.AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést AK a KD
között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban. 18.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési
beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb
a szerz. köt. időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévőt kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
5.000.000 Ft/kár és 10.000.000,- Ft/év 19. Helyszíni bejárás: 2019. február 18. 08 óra 00:perc, találkozó helyszíne: 9700
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ: 5555) 20. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): -felolvasólap a Kbt. 68 § (
4) bek. szerint; -Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; -321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges
tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dok.; -nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (
adott esetben); -nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról; -nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint; -árazott költségvetés; aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok) 21. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi köv.,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerz., illetve a Kbt. 4. mell. felsorolt körny.véd., szoc. és
munkajogi rend. írnak elő. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (
elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 22. A felhívásban nem szabályozott
esetekben a Kbt., a vh. rend. és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni. 23. Az
EKR használatával kapcsolatban bővebb inf. a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az
üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcs. nem nyújt tájékoztatást. 24. Az I.I)
pontban szereplő tel esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.02.12
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