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Felhívás

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

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.pesterzsebet.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12892536Fax:Telefon:E-mail:

DóraKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATAAjánlatkérő 
neve:

Alsó Vízisport u. támfal és csapadékvíz elvezetésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000714132019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
25684463

Budapest HU110 1201

Kossuth Lajos Tér 1

Kernné dr. Kulcsár

kozbesziroda@pesterzsebet.hu +36 12892519

Regionális/helyi szintű
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Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az alsó Vízisport u. támfal és csapadékvíz elvezetése a dokumentáció részét képező műszaki dokumentum, terv és árazatlan 
költségvetés tételei, mennyiségei szerint. - rézsű kialakítás 3036 m3 - földvisszatöltés 1736,4 m3 - szivárgó építése 268,8 fm - vasbeton
alap készítése 76,2 m3 - betonacélháló szerelése 6,984 t - lépcső készítése 11,9 m3 - betonalap késztése 130,6 m2 - térburkolat 609,2 
m2 - korlát elem 27 db

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45110000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gazdaságilag nem ésszerű a feladatok egymásra épülése miatt, ill. a beruházás nem osztható oly módon, h az a közpénzek hatékony 
felhasználását eredményezné.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

XX. kerület Budapest, Vízisport u. (170013/17 hrsz)II.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:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Alsó Vízisport u. támfal és csapadékvíz elvezetés

Az alsó Vízisport u. támfal és csapadékvíz elvezetése a dokumentáció részét képező műszaki dokumentum, terv és árazatlan 
költségvetés tételei, mennyiségei szerint. - rézsű kialakítás 3036 m3 - földvisszatöltés 1736,4 m3 - szivárgó építése 268,8 fm - vasbeton
alap készítése 76,2 m3 - betonacélháló szerelése 6,984 t - lépcső készítése 11,9 m3 - betonalap késztése 130,6 m2 - térburkolat 609,2 
m2 - korlát elem 27 db

2019.09.30

Alsó Vízisport u. támfal és csapadékvíz elvezetés

XX. kerület Budapest, Vízisport u. (170013/17 hrsz)

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

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek 
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiek szerint előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 
okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

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

A II.2.7) pontban meghatározott „Kezdés” dátuma technikai jellegű, e dátum a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően változhat.

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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont: Igen

Vállalt jótállás időtartama (hónap) 30

Nem

Igen

2019.07.02 2019.09.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

a) Az ajánlattevőként szerződő fél összesen - az előlegszámlát ide nem értve - 1 db számla benyújtására jogosult a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevőnek a szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, magyar forintban átutalással teljesíti, tekintettel a 2015. évi CXLIII. 
törvény 135. §, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ előírásaira, továbbá a 2013. évi V. törvény 6:130 §-ában foglaltakra. Egyéb 
vonatkozó jogszabályok: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (
Áfa-törvény). b) Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdése alapján lehetőséget biztosít előleg igénybevételére a szerződéstervezetben 
meghatározottak szerint. c) Ajánlatkérő tartalékkeretet nem ír elő.

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

A Kbt. 134.§-a alapján a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén ajánlattevő az ajánlati dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet szerinti általános forgalmi adó nélküli ellenérték 0,5%-ának megfelelő összegű napi kötbért köteles megfizetni az 
ajánlatkérőnek. Ajánlattevő hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra naptári naponta ajánlatkérő részére 
hibás teljesítési kötbér jogcímén a nettó vállalási ár 0,5%-át fizeti meg. Ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős nem 
teljesít, a Megrendelő részére a nettó vállalási ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet. Jótállás: nyertes ajánlattevő 
vállalása szerint.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevő nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

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

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

Nem

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.06.07

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.) AK az EKR karakterkorlátozására tekintettel az információkat teljeskörűen és részletesen az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban adja meg. 2.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat, illetve Ajánlatkérő 
nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 3.) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését. 4.) A 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott szabványra, 
műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkoznak, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az 
AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknél jobb megoldást is. 5) Nyertes 
ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a teljesítés teljes időtartamára vonatkozóan köteles összkockázatú (all risks 
típusú) építési-szerelési biztosítási szerződést (vagyon- és felelősségbiztosítást) kötni, vagy meglévő biztosítását a szerződés 
tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke legalább 20.000.000,- Ft/éves kártérítési limit és 10.000.000 Ft/káresemény. 6.) 
Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. 7.) 
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az 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 e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

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 Nem

2019.06.19 08:30

HU

60

2019.06.19 10:30

Nem




