ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000019082019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Állatorvostudományi Egyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Állatorvostudományi Egyetem Dóra major fejlesztése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Állatorvostudományi Egyetem

EKRSZ_
84131474

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1078

Ország:

Magyarország

István Utca 2

Egyéb cím adatok:

Gálszécsy

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

atekozbeszerzes@univet.hu

Telefon:

Éva
+36 14784100

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

www.univet.hu
www.univet.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

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:
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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:
45214000-0

Állatorvostudományi Egyetem Dóra major fejlesztése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész : 2 db istálló tervezése és kivitelezése II. rész : : Lakóépületek felújítása (6. és 7. lakás) Embrióépület részleges felújítása (23. sz.
épület) Fedett szín építése Úthálózat felújítása Víztisztító rendszer felújítása Közvilágítás korszerűsítése Biztonságtechnikai fejlesztés
Az egyes részekben megvalósítandó tevékenységek részletes műszaki és mennyiségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

12

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Minden rész esetében: Üllő, Dóra major (2225 Üllő, Hrsz.: 0300/1) telephelyen

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

2

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Istállóépületek tervezése és kivitelezése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45220000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU12 Pest

A teljesítés helye:

Üllő, Dóra major (2225 Üllő, Hrsz.: 0300/1) telephelyen

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db istállóépület tervezése és kivitelezése Az egyes részekben megvalósítandó tevékenységek részletes műszaki és mennyiségi adatait
a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Előre nem látható nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés 20
időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak száma ( mi

2. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0
hónap, maximum 24 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár lsd. II.2.12

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
12

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

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:
Ajánlati ár szempont = 2 db istállóépület tervezése és kivitelezése ajánlati ár nettó Ft 1) Minőségi szempont : 1. Előre nem látható
nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak
száma ( minimum 0 nap , maximum 15 nap) Karakterkorlát miatt itt közöljük pontosan.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU12 Pest
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2 - Építési és felújítási munkák

A teljesítés helye:

Üllő, Dóra major (2225 Üllő, Hrsz.: 0300/1) telephelyen

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakóépületek felújítása (6. és 7. lakás) Embrióépület részleges felújítása (23. sz. épület) Fedett szín építése Úthálózat felújítása
Víztisztító rendszer felújítása Közvilágítás korszerűsítése Biztonságtechnikai fejlesztés
(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. Előre nem látható nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés 20
időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak száma ( mi

Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0
hónap, maximum 24 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár lsd.II.2.12

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:

6

vagy napban:
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:
Ajánlati ár = Ellenszolgáltatás összege a teljes rész tekintetében nettó Ft 1) Minőségi szempont : 1. Előre nem látható nehezítő és/vagy
lassító események kezeléséhez a teljesítés időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak száma . ( minimum 0
nap , maximum 15 nap) Karakterkorlát miatt itt közöljük pontosan.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, valamint alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Minden rész esetében: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. §
(1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni
köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő személyt/szervezetet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az
Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével
összefüggésben nem kíván alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő személyt/szervezetet igénybe venni. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő
felel. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
321/2015 (X. 30.) Korm.r. 1. § (7) bekezdésére miszerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. Alkalmazandó a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. 12.§ (2) bekezdése. Öntisztázás (Kbt. 64. §):
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja
az öntisztázás lehetőségét.
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:
Minden rész esetében: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Minden rész esetében: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésének megfelelően nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték: az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. Kötelező jótállási idő: 12 hó
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér vetítési alapja a teljes nettó Vállalkozói díj. A késedelmi kötbér a vetítési alap 1 %/naptári nap,
illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: Ha Megrendelő a Vállalkozónak felróható
szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó köteles a teljes nettó
szerződéses díj általános forgalmi adó nélküli összegének 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni Megrendelő részére. A hibás
teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/
munkarészre eső nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összeg Részletes információt a Szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Minden rész esetében: Számlázás: AK a termékek ellenértékét banki átutalással, HUF-ban egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1) (2) (5) és (6)
bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Ptk. 6:155. §-ra és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-32/B. § szerint, 30 napon belül.
Részszámlázás a Közbesz Dokumentumokban előírtak szerint biztosított. Ajánlatkérő 10% előleget biztosít. A finanszírozás részletes
szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:

2019.03.18

14:00

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:

2019.03.18

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) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy
az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek! 2) Az eljárás nyelve a magyar.
Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles
benyújtani. AK AT általi felelős fordítását elfogadja. A Kbt. 47.§ (2) szerinti dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 3)
AT-nek csatolnia kell az ajánlathoz foly.-ban lévő vált.bej-i eljárás esetében a cégbír-hoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és annak érk-ről a cégbír. által megküldött ig-t is. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilat-t kell csatolni
(EKR űrlap). 4)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását. 5)Kiegészítő tájék.kérhető a Kbt.
114.§ (6) bek. szerint. 6)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólap (EKR űrlap) - Kbt.
66.§ (2) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap) - Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat. -külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a
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Kbt. és a KD előír 8)AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 9) Ponthatár: ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: Kbt. 76. § (10) bek. alapján a
módszerek részletes ismertetését a KD tart. 10) AT-nek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kap.t rendelkező szervezetnek) az ajánlatában csatolni kell a 424/2017 (XII.19.) Korm.r. 13. § (4) bek. szerinti, az AT részére szóló
meghatalmazást. 11) AK kizárja a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság létrehozását. 12) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2
) e) pontját. 13) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-ét. 14) Irányadó idő: CET 15) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást.
16) Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11)
bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen
tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is. 17) Irányadó
jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk. 18) Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X.30) Korm .
rendelet 26 § előírásai szerint építési szerelési „all risk” felelősségbiztosítást bemutatni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára ,
amely legalább 55 millió Ft értékű éves limittel és 15 millió Ft/ káresemény kárfizetési limit összegre vonatkozik, és amelynek
érvényességi ideje legalább az átadás átvételi eljárás befejezéséig fennáll. 19) Ajánlattevő ajánlatához csatoljon a 322/ 2015
Korm Rendelet 24. §(1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatot, melynek tartalmaznia kell az ellenszolgáltatás mértékét , az előre
nem látható nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli
időtartalék megajánlott napjainak számát, és a megajánlott többletjótállás mértékét a minimálisan kötelező 12 hónap felett .
Ajánlattevő csatoljon ajánlatához a szakmai ajánlaton kívül pénzügyi ütemtervet, valamint , a műszaki leírás és a közbeszerzési
dokumentumok iratanyaga alapján, annak figyelembevételével az ajánlattevő által a megvalósításhoz tervezett és részletes
kivitelezés-technológiai sorrendnek megfelelő műszaki ütemtervet melyek a kivitelezési szerződés mellékleteit fogják képezni. Az
ajánlattétel feltétele az árazott költségvetések benyújtása.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.02.28
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