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ELTE Damjanich utcai Kollégium felújítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/181
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.09.20.
Iktatószám: 18196/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: ELTE Damjanich utcai Kollégium felújítás
Hivatkozási szám: EKR001029062021
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II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELTE DAMJANICH UTCAI KOLLÉGIUM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA Vállalkozási szerződés keretében
A tervezett építési tevékenység címe: 1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 41-43., HRSZ.: 33458
Építési tevékenység megnevezése, rövid leírása:
A feladat a kollégium épület részleges, építészeti (szakipari) – hallgatói elégedettséget javító –
felújításáról, átalakításáról szól. Érintett területek, a teljes B szárny a 4-7. emeleteken, továbbá
a liftek, a földszinti aula, valamint az aula lépcső alatti tér konditerem (jelenleg műhely)
kialakítása. Az építészeti feladatok mellett a hozzátartozó gépészti és épületvillamossági
munkákkal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

17282 / 2021 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint. 
2. A szerz. telj. ideje: a szerz. hatályba lépésétől számított 195 naptári nap. 
Munkaterület átadás a szerződés hatályba lépését követően 5 munkanapon belül.
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3. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy vh. rend. szabályozott írásbeli komm. elektronikus úton, az 
EKR-ben történik. 
4. A Közbesz. Dok. (KD) az EKR-ben érhetők el. 
5. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat. idő) lejártáig nyújthatók be 
elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tart. 
6. A kommunikáció az EKR rend. 11-12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6), 41/C. § (3) szerint 
történik. 
7. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. 
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. Fordítás a Kbt. 47. § (2) bek. szerint. 
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 
12. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött 
elektronikus 
űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén 
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 
másolata formájában. 
13. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-t előírja. 
14. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést excel és pdf. formátumban. Az 
árazatlan költségvetést AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ 
KD-ban. 
15. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. 
16. FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019. 
17. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. 
18. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg: III.1.2), III.1.3). 
19. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme (szerződés 
hatálybalépésének feltétele): a kivitelezés időtartamára 
egyszeri 10.000.000,- Ft/kár, a kivitelezés teljes időszakára legalább 50.000.000,- Ft. 
20. További ajánlatban benyújtandó dokumentumok: nyilatkozat teljesítési biztosíték 
rendelkezésre 
bocsátásáról, aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok). 
21. Értékelés körében benyújtandó dokumentumok: az értékelés körébe bevont szakemberről 
szóló 
nyilatkozat, rendelkezésre állási nyilatkozat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz a 
dokumentációban meghatározott tartalommal, végzettséget igazoló oklevél másolata 
(amennyiben 
nem rendelkezik még kamarai bejegyzéssel). 
22. Ajánlattevőnek az építési munkák és feladatok szakszerű elvégzésére alkalmas 
építésszervezési 
tervet kell ajánlata részeként benyújtania a dokumentációban részletezettek szerint. (szakmai 
ajánlat) 
23. A felhívás VI.3.2) pontjának folytatása: 
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos 
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által
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kiállított 
garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy 
biztosítási szerződésalapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 
elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének 
tartalmaznia kell: "Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja
vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az
ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben." 
24. Tartalékkeret: 5 %.
Helyesen:
1. Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint. 
2. A szerz. telj. ideje: a szerz. hatályba lépésétől számított 195 naptári nap. 
Munkaterület átadás a szerződés hatályba lépését követően 5 munkanapon belül. 
3. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy vh. rend. szabályozott írásbeli komm. elektronikus úton, az 
EKR-ben történik. 
4. A Közbesz. Dok. (KD) az EKR-ben érhetők el. 
5. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat. idő) lejártáig nyújthatók be 
elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tart. 
6. A kommunikáció az EKR rend. 11-12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6), 41/C. § (3) szerint 
történik. 
7. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. 
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. Fordítás a Kbt. 47. § (2) bek. szerint. 
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 
12. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött 
elektronikus 
űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén 
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 
másolata formájában. 
13. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-t előírja. 
14. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést excel és pdf. formátumban. Az 
árazatlan költségvetést AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ 
KD-ban. 
15. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. 
16. FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019. 
17. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. 
18. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg: III.1.2), III.1.3). 
19. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme (szerződés 
hatálybalépésének feltétele): a kivitelezés időtartamára 
egyszeri 10.000.000,- Ft/kár, a kivitelezés teljes időszakára legalább 50.000.000,- Ft. 
20. További ajánlatban benyújtandó dokumentumok: nyilatkozat teljesítési biztosíték 
rendelkezésre 
bocsátásáról, aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok).
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21. Értékelés körében benyújtandó dokumentumok: az értékelés körébe bevont szakemberről
szóló 
nyilatkozat, rendelkezésre állási nyilatkozat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz a 
dokumentációban meghatározott tartalommal, végzettséget igazoló oklevél másolata
(amennyiben 
nem rendelkezik még kamarai bejegyzéssel). 
22. Ajánlattevőnek az építési munkák és feladatok szakszerű elvégzésére alkalmas
építésszervezési 
tervet kell ajánlata részeként benyújtania a dokumentációban részletezettek szerint. (szakmai 
ajánlat) 
23. A felhívás VI.3.2) pontjának folytatása: 
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos 
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által
kiállított 
garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy 
biztosítási szerződésalapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 
elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének 
tartalmaznia kell: "Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja
vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az
ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben." 
24. Tartalékkeret: 5 %.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási
határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2021/09/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2021/09/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2021/09/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
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