ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001426342019
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

ELTE GTI - tantermek belsőépítészeti kialakítása

Ajánlatkérő
neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Postai cím:

Egyetem Tér 1-3.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU

Dr.

Mihucz

mihucz.bernadett@
kancellaria.elte.hu

EKRSZ_
34696556

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1053

Ország:

Magyarország

Bernadett
+36 14116720

+36 14116721

Fax:

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

Postai cím:

Alkotás Utca 50. A épület VI. em.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

rati.angela@electool.com

HU110

Postai irányítószám:

Ráti
Telefon:

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

1123

Ország:

Magyarország

Angéla
+36 203838163

Fax:

+36 12399896

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

www.elte.hu/kozbeszerzes

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.electool.hu
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2019.11.06 14:39:51

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:

Központi szintű

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:
45000000-7

ELTE GTI - tantermek belsőépítészeti kialakítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELTE GTI Rákóczi út 7-es kampusza tantermeinek és hallgatói tereinek összes alapterülete kb. 1000 nm, ezek belsőépítészeti
kialakítása, ezen belül beépített speciális bútorzattal, oktatástechnikával és design-elemekkel való felszerelése. A kivitelezés főbb
tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak: • 550 főnyi pad + 20 főnyi pótasztal, mindösszesen 570 főnyi padozat. • 5 darab tanterem
tanári pulpitusa • 5 darab tanterem dobogó • 5 darab tanári pult hátfal. • 156 fm feli védőcsík, 3x156 fm design-csík • 100 darab pót
ülőhely • 6 db tanteremben és 1 db tanácsteremben a termek berendezésekhez integrált oktatástechnológiai rendszer kiépítése A
mennyiségi adatok részletesen az árazatlan költségvetésben kerülnek megadásra. A részletes műszaki leírást és az árazatlan
költségvetést a közbeszerzési dokumentum 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:

45

vagy a teljesítés határideje:

Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 7.

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 GTI - tantermek belsőépítészeti kialakítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
39162000-5
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45000000-7

45310000-3

45314310-7

45422100-2

79932000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 7.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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

1. Szakember szakmai többlettapasztalata (név - hó): (az M.1. pontban
meghatározott szakmai gyakorlatot meghaladó, többlet gyakorlati idő kerül
értékelésre, hónapban megadva min. 0 hónap max. 36 hónap

15

2. Többletjótállás vállalása (hó): (min. 0 hónap, max. 24 hónap)

15

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó vállalkozói díj (nettó 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:

45

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
Nem
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Opciók:
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:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
Karakterkorlát miatt az értékelési szempontokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: a
szakembere többlettapasztalata és a többlet jótállás vállalása esetén - egyenes arányosítás, ár szempont – fordított 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 felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az
alkalmasság követelményeknek való megfelelésről szóló, nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség
teljesítésére. Az alkalmassági követelmény igazolására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az eljárás ajánlattételi
szakaszában, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat. M/1: Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2)
bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés b) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/1 pontban előírt
alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására Ajánlattevő az
ajánlatában ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), és/vagy vezetőknek a megnevezését, végzettségét, és
képzettségét, szakmai tapasztalatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek végzettségének igazolása a végzettséget
igazoló dokumentum (oklevél/ diploma/ bizonyítvány) egyszerű másolatának csatolásával történik. A szakmai gyakorlat az önéletrajz
saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolható. A bemutatott szakembereknek minden esetben csatolniuk kell a
nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése
során. Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)-(9), valamint (
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11) bekezdéseiben foglaltakra is. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles
az ajánlatkérő elfogadni a M/1 pontokban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő gyártmánytervezést végző, felsőfokú
faipari végzettségű szakemberrel, aki legalább 24 hónap bútoripari gyártmánytervezési és/vagy kivitelezési tapasztalattal rendelkezik.
Az időben párhuzamos tapasztalatok nem adódnak össze, kizárólag egyszer vehetők figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelmi kötbér alapja a szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel
érintett naptári naponként a kötbéralap 0,5%-a, de legfeljebb a nettó szerződéses ellenértékének 15 %-a. Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a. Jótállás: Ajánlattevő jótállásra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki
átadás-átvétel időpontjától számított 12 hónap teljes körű jótállás vállalását a szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre (az
ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő bírálati szempontként értékeli). Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig 20 000 000 HUF/év, valamint 5 000 000 HUF/kár összegű szerződés tárgyát
képező építési-szerelési munkákra irányuló szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkezni. Ajánlattevő az ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés
időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum és az aktuális díjfizetést igazoló
bizonylat másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlattevő 1db végszámla benyújtására jogosult a
szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Előleg kifizetés és a részszámlázás lehetősége nem biztosított. 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
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.11.18

10:00

óra/perc

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

2019.11.18

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 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: − Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) − NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint − NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4)
bekezdés alapján − NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében − NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról −
NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan − NYILATKOZAT üzleti titokról − NYILATKOZAT felelősségbiztosítás
tekintetében − Aláírási címpéldány, aláírás minta − Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben − Meghatalmazás –
adott esetben − NYILATKOZAT alvállalkozók bevonásáról - nemleges tartalommal is − NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bek.
szerinti szervezet bevonásáról - nemleges tartalommal is − Árazott költségvetést − Műszaki adatlap − SZAKEMBER bemutatása:
Amennyiben Ajánlattevő az értékelési szempontra tekintettel bemutat szakembert, úgy a szakember igazolására előírt
dokumentumokat az ajánlatban szükséges benyújtani. 5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját 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. 40. § (1)
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. 10. Az egyéb
információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 11. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
megjelölt kivitelezési feladatokhoz árazatlan költségvetéseket biztosít. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem
tartalmazza a beárazott, tételes költségvetési kiírást. Ajánlattevőnek a költségvetés valamennyi tételét be kell áraznia a
költségvetési kiírásban! 12. A részajánlat tételének kizárásának indoka: A beszerzés célja egy olyan komplex rendszer kiépítése,
amelyben a részegységeknek integrált módon kell együttműködniük. A részelemek külön-külön történő szállításával nem lenne
biztosítható a komplex, end-to-end működőképesség, illetve hosszú távú használati érték. 13. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő 2019
. november 12-én 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helye: Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 7. A helyszíni
bejáráson az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők vehetnek részt. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a
helyszíni bejárás során kérdések nem tehetők fel, azokat kizárólag a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően, írásban fogadja és
válaszolja meg az ajánlatkérő. 14. A II.1.5. és II.2.7.pont kiegészítése: a teljesítés határideje szerződéskötéstől számított 45 nap,
de legkésőbb 2020. január 20. napja. 15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.11.06
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