
EKR000830292019 2019.07.15 09:21:08

Felhívás

I.4) Fő tevékenység

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

Régészeti bontómunka végzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000830292019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Eötvös Loránd Tudományegyetem EKRSZ_
34696556

Egyetem Tér 1-3.

Budapest HU 1053

Mihucz Bernadett

kozbeszerzes@elte.hu +36 13722500

Közjogi szervezet

Oktatás
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Ajánlatkérő illetékességi területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/G. § szerinti közlekedési 
infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások során régészeti feladatellátáson belül a fenti törvény 7. § 27. 
pontja szerinti régészeti bontómunkák elvégzése. Keretösszeg: nettó 80.000.000,- HUF. A régészeti bontómunkák elvégzése magában 
foglalja a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök beszerzését és szolgáltatását, az ezek tárolására szolgáló konténer bérlését, a 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45112000-5

45112450-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét megvizsgálta és nem tartja gazdaságilag ésszerűnek annak biztosítását, a beszerzés tárgya 
nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Az Ajánlatkérő illetékességi területe: Az Ajánlatkérő illetékességi területe MagyarországII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Régészeti bontómunka végzéseII.1.3) A szerződés tárgya:

45112450-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

Építési beruházás

Ajánlatkérő illetékességi területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/G. § szerinti közlekedési 
infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások során régészeti feladatellátáson belül a fenti törvény 7. § 27. 
pontja szerinti régészeti bontómunkák elvégzése. Keretösszeg: nettó 80.000.000,- HUF. A régészeti bontómunkák elvégzése magában 
foglalja a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök beszerzését és szolgáltatását, az ezek tárolására szolgáló konténer bérlését, a 
munkások létszáma alapján szükséges mobil WC-k bérlését, illetve a munkaterület őrzését. A fenti beruházásokhoz kapcsolódó 
megelőző régészeti feltárások elvégzése egyedi megrendelések alapján a keretszerződés szerint, amennyiben a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény régészeti feltárásra kötelezi a beruházást végzőt. A feltárandó terület tervezett nagysága: 
90.000 m² Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok „Műszaki leírás” fejezetében leírtak szerint.

36

Régészeti bontómunka végzése

Az Ajánlatkérő illetékességi területe: Ajánlatkérő illetékességi területe Magyarország, mivel az ELTE 
régészeti feltárásokra országosan akkreditált intézmény, így a teljesítés helyszíne Magyarország
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell 
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt 
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

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

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

HUFPénznem:80 000 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90nettó HUF/m²

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

munkások létszáma alapján szükséges mobil WC-k bérlését, illetve a munkaterület őrzését. A fenti beruházásokhoz kapcsolódó 
megelőző régészeti feltárások elvégzése egyedi megrendelések alapján a keretszerződés szerint, amennyiben a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény régészeti feltárásra kötelezi a beruházást végzőt. A feltárandó terület tervezett nagysága: 
90.000 m² Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok „Műszaki leírás” fejezetében leírtak szerint

Igen

Igen

Egyedi megrendelés esetén a teljesítés megkezdésének időtartama munkanapban
(Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 3 munkanap)

10

Nem

Igen

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. finanszírozásával valósul meg. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat 
egyedei megrendelésenként az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidővel, az 
alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
szerint; - alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-től eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § szerint; - Ajánlatkérő egyedi megrendelésenként biztosít részszámlázást; Késedelmes fizetés esetén
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az ajánlat, az elszámolás és a 
kifizetés pénzneme a forint. Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) bek. szerint. Irányadóak a Ptk. 6:130. § (1)-(2),a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rend 30-32. § , a 2017. évi CL. tv

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

Késedelmi kötbér – mértéke: egyedi megrendelés nettó szerződéses értékének 0,5 %-a naponta, de legfeljebb az egyedi megrendelés 
nettó szerződéses értékének 10 %-a. Meghiúsulási kötbér – mértéke: keretszerződés esetén: 15.000.000,- Ft, egyedi megrendelés 
esetén az egyedi megrendelés nettó szerződéses értékének 20%-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben, legalább 35.000 
m2 régészeti lelőhelyen végzett régészeti bontómunkára vonatkozó, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített referenciákkal

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja − figyelemmel a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamint a 23. § rendelkezéseire − szerint kell igazolnia az előírt 
alkalmassági minimumkövetelményeket. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő a 21. §
(2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 
Ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján 
köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni. Az igazolási módok részletes 
meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban került rögzítésre.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

A kizáró okokat a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint 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. Az ajánlattevő az 
ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-ában előírt kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés] 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. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében foglaltakra. A 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és 
ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a 
bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 
intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti 
végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.
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1. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 2. A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben 
érhetők el. 3. Az ajánlatok az EKR-ben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok 
benyújtásának formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák Amennyiben valamely nyilatkozatminta 
EKR-ben 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 EKR rendelet 11-12. §-ai rögzítik. 4. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé 
többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a 
közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részajánlat biztosítása 
műszaki/minőségi, és a szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő szempontok alapján ésszerűtlen lenne, különösen a 
gazdasági észszerűség szem előtt tartása mellett. 5. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi 

V.2) További információk

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)vagy 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

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.07.11 14:00

HU

60

2019.07.11 16:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.07.03

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

lehetővé azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot. 6. Valamennyi 
határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelv nem fogadható el. 
Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek. szerint 8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 9. Ajánlatkérő nem 
alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat. 10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett a 115. § (4) 
bekezdés rendelkezése (az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot). 11. Ajánlatkérő a 
hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít, figyelemmel a 115. § (6) bek.-re. 12. A Kbt. 114. § (6) bek. 
szerint kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles Ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő 
ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben ésszerűnek tekinti, ha a 
kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik. 13. 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései irányadóak. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által a Közbeszerzési 
Dokumentumokban (szerződéstervezet) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A Közbeszerzési Eljárás során előírt 
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 5.000.000,- Ft/káreseményenként, és 10.000.000,- Ft/év 14. Ajánlatban be kell nyújtani 
az alábbiakat: - felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bek. szerint; - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; - 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 
13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) - nyilatkozat közös ajánlattevőkről, képviselő ajánlattevő megjelölés; 
közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben); - meghatalmazás (adott esetben); - nyilatkozat a kizáró okok fenn nem 
állásáról; - nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint; - Kbt. 67. (1) bek. szerinti nyilatkozat; - Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat; - 
az ajánlatban nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási-mintának egyszerű másolatát. Meghatalmazott eljárása esetében kérjük a meghatalmazást is csatolni - céginformációs 
adatlap




