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

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

EKRSZ_
13960533

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

kulcsar.balazs@ppke.hu

Kulcsár
Telefon:

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

EKR000392712018

Postai irányítószám:

1088

Ország:

Magyarország

Szentkirályi Utca 28.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

www.ppke.hu

Balázs
+36 17871046

Fax:

+36 13275976

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.

EKRSZ_
26679716

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Gömb Utca 33. I. emelet

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Jakab

jakab.anita@okfon.hu

Telefon:

1139

Ország:

Magyarország

Anita
+36 14122467

Fax:

+36 14122469

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

http://www.okfon.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus

Ajánlatkérő típusa:

Egyéb ajánlatkérő típusának Felsőoktatási intézmény
meghatározása:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
71310000-4

PPKE Bródy projekt lebonyolítói fel.-nak ellátása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett mennyiségi adatok: - 1db Új oktatási épület: hasznos alapterülete 10.000m2, mely tartalmaz legalább 1db 450fős
előadótermet. - 1db Műemléki épület: hasznos alapterülete 1.700m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

1088 Budapest, Szentkirályi utca 26. hrsz:36595 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. hrsz:36623

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

EKR000392712018

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene,komplexitása,egymással való szerves kapcsolata, a feladatok egymásra
épülése, az előírt szoros megvalósítási határidők miatt

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Bródy projekt”

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
71356300-1

71520000-9

71541000-2

71630000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

1088 Budapest, Szentkirályi utca 26. hrsz:36595 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. hrsz:36623

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás 2 épületet megvalósítását öleli fel.A 2 épület külön-külön,de tervezetten egy időben,egy vállalkozó bevonásával
valósul meg.A beruházás fő eleme a Szentkirályi u.26.sz. alatt létesítendő új campus épület,mely az oktatás számára létesül.Vele
párhuzamosan kerül átépítésre a Bródy Sándor u.15. műemléki épület,mely az Egyetem működését támogató központi szervezeti
egységek irodái számára készül. A beruházással érintett ingatlanok: -az egyik egy új campus épület létesítése oktatási funkcióval a
Szentkirályi u. 26.sz. ingatlanon, -a másik a Bródy Sándor u. 15.sz. alatti műemléki épület („A” jelű,továbbiakban Műemléki épület)
teljes körű felújítása funkcióváltással. Tervezett mennyiségi adatok:felhívás II.2.4) pont. A Beruházással érintett ingatlanok adatai (
területadatok a telekrendezés után): 1088 Budapest,Szentkirályi u. 26sz. alatt található építési terület mérete:3 616 m2 1088
Budapest,Bródy Sándor u. 15sz. alatt található építési terület mérete:1 043 m2 Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat
kell elvégeznie: A1 A tervező kiválasztásra vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának áttekintése,felülvizsgálata,a
részletes tervezési program szükség szerinti pontosítása a Megbízóval,Megbízói igényeknek megfelelően A2 A beruházás műszaki és
pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása (előkészítés,projektterv,tervezés,PAD létrehozása) B1 A részletes
tervezési program szükség szerinti pontosítása a Tervezővel, Megbízói igényeknek megfelelően B2 Az engedélyezési tervek (bontási,
építési,örökségvédelmi) folyamatos szakmai felülvizsgálata,a várható költségek ellenőrzése B3 Projektmenedzsment szervezet
munkájában törénő személyes részvétel,a projektszervezet működéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése a B2) pont
végrehajtásáig B4 Tervellenőrzés - bontási,építési,örökségvédelmi engedélyezési terv B5 PM szervezet munkájában törénő személyes
részvétel,a projektszerv.működéséhez kapcsolódó dok-ok elkészítése a B4) pont során C1 Engedélyezések folyamata (bontási,építési,
örökségvéd.) C2 PM szervezet munkájában törénő személyes részvétel,a projektszerv.működéséhez kapcsolódó dok-ok elkészítése a
C1) pont során D1 A kiviteli tervek (bontási,építési,örökségvéd.) folyamatos szakmai felülvizsgálata,a várható költségek ellenőrzése D2
PM szervezet munkájában törénő személyes részvétel,a projektszerv.működéséhez kapcsolódó dok-ok elkészítése a D1 pont során D3
Tervellenőrzés - bontási,építési,örökségvéd.kivitelezési terv D4 PM szervezet munkájában törénő személyes részvétel,a
projektszerv.működéséhez kapcsolódó dok-ok elkészítése a D3) pont során E1 A Generálkivitelező kiválasztására vonatkozó
közb.elj.során való szakmai közreműködés E2 PM szervezet munkájában törénő személyes részvétel, a projektszerv.működéséhez
kapcsolódó dok-ok elkészítése a E1) pont során F1 A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer
kiegészítése (megvalósítás) F2Komplex műszaki lebonyolítás (beleértve a külső közműveket,a régészeti feladatokat és beköltözések
lebonyolítását is); F3 A Kivitelezés során felmerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatos szakmai közreműködés F4Építési műszaki
ellenőrzés a 191/2009.(IX.15.)KR.,valamint a szerződésben meghatározottak szerint F5Folyamatos és naprakész költségellenőrzés,
elszámolások F6Műszaki átadás-átvétel és beköltözés lebonyolítása F7 A létesítmény használatbavételi eljárás lefolytatásának
támogatása,a kikötések teljesítésének ellenőrzése F8PM szervezet munkájában törénő személyes részvétel,a projektszerv.
működéséhez kapcsolódó dok-ok elkészítése az F1-F7) pont során I1 1. év időszak lejártának napján bejárás lebonyolítása J1 3. év
időszak lejártának napján bejárás lebony. K1A létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási
kötelezettségével kapcsolatos feladatok K2egyéb, jótállási időszakban felmerülő feladatok ellátása 0-36+3 hónapos jótállási időszakban
felmerülő feladatok óradíja I-K) pont során (200óra)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

EKR000392712018

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Személyi állomány képzettsége, tapasztalata

Költség kritérium:
Ár kritérium:

50

Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség:

50

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

EKR000392712018

A kizáró okok felsorolása:
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:Az
eljárásban a Kbt.62.§(1)-(2) bek.,ill. a Kbt.63.§(1)bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők,
alvállalkozók,alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Ajánlattevő a Kbt.67.§ (4) figyelembe véve
ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§,valamint a
63.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása: Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők a Kbt. 67.
§(1),(3)- re tekintettel ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 2.§(1) bek. figyelemmel Ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus
formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.Öntisztázásra irányadók a Kbt.64.§. A Kbt.69.§(4)-(9)
figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevők és alvállalkozók, valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.8.-9.§ szerint kell igazolnia
a kizáró okok fenn nem állását, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevők és alvállalkozók, valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 10-11.§ szerint kell igazolja a
kizáró okok fenn nem állását. Kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.4.§,6.§ és a 1216.§. foglaltak.A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.19.§(7) alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 28. §ban és a 36. §-ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke 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 elfogadja Ajánlatkérő. Az eljárásban
érvényesülnek a Kbt.74.§(1)bek.b) pontjában foglaltak.A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani az ajánlatban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A szakmai tev. végzésére vonatkozó alkalmasság minimum követelménye: SZ/1.A mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes
országos szakmai kamarai névjegyzékében,illetve nem mo-i letelepedésű gsz esetén nem rendelkezik a 2014/24/EU irányelv
XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással, vagy nyilatkozattal. E követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1.Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására NEM fogadja el Ajánlatkérő 321/2015.(X.30.)Korm.rend.2.§(5)
szerinti egyszerű nyilatkozatát; kéri a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátott, a tárgy
szerinti közbeszerzési eljáráshoz tartozó EEKD mintában, annak IV. részében szereplő részletes információk megadását az alábbiak
szerint:Az Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1.§,5.§(1),26.§(2) alapján igazolnia kell, hogy szerepel az építési beruházáshoz
kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében (322/2015.(X.30) Korm. rend. 8.§(
1)).A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell csatolnia.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az alkalmasság igazolható: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi
intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozat minimális
tartalmára vonatkozó előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. P/2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §
, 5. § (1) bekezdés alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről , valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény
megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az
ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban nem elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről
nyilatkozni, hanem kéri a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében. Az alkalmasság előzetes igazolása a
formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,
akkor ezen személy vagy szervezet mindegyike által kitöltött és aláírt formanyomtatvány benyújtása szükséges. Ezen szervezeteknek a
formanyomtatványban csak azon alkalmassági feltételekről kell nyilatkozniuk, amelyeket az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
igénybe kíván venni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike részéről szükséges formanyomtatvány csatolása. A
formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19 § (7) bekezdése szerint 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 is - 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
elfogadja az ajánlatkérő. Alkalmassági minimumkövetelmények: P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzforgalmi
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számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő. P/2. Az ajánlattevő
alkalmatlan, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 140 millió Ft-ot, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (
magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó nettó
árbevétele a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 100 millió Ft-ot. Közös ajánlattevők pénzügyi
és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt.65. § (6) bekezdésben előírtak szerint történik. Folytatás a következő pontban.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi
alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (
P/1.), elegendő, ha közülük csak egy felel meg. Közös ajánlattevők, illetve alvállalkozók/kapacitást biztosító szervezetek a P/2. pontban
foglaltaknak együttesen is megfelelhetnek. Műszaki illetve szakmai alkalmasság: M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb
szolgáltatásairól a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseinek megfelelően. Az alkalmasság igazolására vonatkozó
részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Konzorciumban teljesített referencia bemutatása vonatkozásában a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. M/2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1. §, 5. § (1) bekezdése szerint be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági
minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja). Amennyiben a
bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot
Ajánlattevő megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a
nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti Ajánlatkérő. Az alkalmasság igazolására vonatkozó
részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Amennyiben a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint igazolás benyújtására
kerül sor, az igazolásnak tartalmaznia kell a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fognak állni. M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.21.§(3) bekezdés c) és g) pontja alapján az AT-nek ismertetnie
kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer
meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően. Az alkalmasság
igazolása során irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben, illetőleg a 67. § (3)-ben foglaltak. M/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszereltség
leírását. A bemutatott eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatban csatolni szükséges a tulajdonosainak nyilatkozatát a szerződés
teljesítéséhez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésre állásáról. Az alkalmasság igazolása során irányadóak a Kbt.65. § (6)-(9)
-iben, illetőleg a 67. § (3)-benben foglaltak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3.§-a
alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására. A
Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban nem elegendő az alkalmassági feltételeknek
való megfelelőségről nyilatkozni, hanem kéri a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében.Az alkalmasság
előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik,ezt követően a Kbt.69.§(4)és(8) szerint kerül sor az alkalmasság
igazolására. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike részéről szükséges formanyomtatvány csatolása.A
formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm.rendelet 2.-7.§-a tartalmaznak. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(4)-ben foglaltakra. Kapacitásra támaszkodás esetén a Kbt.65.§(7)-iben foglaltak az irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmények: M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbiakban megfogalmazott referencia
előírásokkal: M.1.1 legalább 1 db, legalább 7500 m2 nettó hasznos alapterületű közhasználatú magasépítési létesítmény
megvalósításához kapcsolódó tervellenőri és lebonyolítói és műszaki ellenőri és költségszakértői feladatok ellátására vonatkozó
referenciával, ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt,
a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént; M.1.2 Műemléki védettség alatt álló, legalább nettó 1100 m2 épületet is
magában foglaló épület vagy épületegyüttes felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási munkáinak tervellenőrzésére és
lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére és költségszakértői feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, ahol a beruházás
legalább a négy alapszakágra (építészet,tartószerkezet, épületgépészet,épületvillamosság) és restaurátori tevékenységre is kiterjedt, a
létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént; M.1.1 és M.1.2 alkalmassági minimumkövetelmény több,de legfeljebb 3-3
db referenciával igazolható oly módon, hogy a bemutatott referenciák mindegyikének az előírt minimum m2 adatokat el kell érnie.
M1.3 Legalább 1 db,legalább 300 fős előadótermet magában foglaló magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó
lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (
építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt, a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént;
M1.4 Legalább 1 db,legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű, befejezett közhasználatú magasépítési létesítmény beruházás
kockázatmenedzsmenti tevékenységére vonatkozó referenciával. M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés
teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel (legalább 9 különböző személy megajánlása szükséges): M.2.1.
Projektvezető mérnök (1 fő) - aki részt vett projektvezetőként legalább 1 db legalább nettó 1275 m2 műemléki védettségű, és legalább
5000 m2 nettó hasznos alapterületű, és legalább 2 Milliárd Ft értékű épületek felújításának és/vagy átalakításának lebonyolításában A
szakemberrel szemben elvárások az alábbiak: -Végzettség: felsőfokú építész - vagy építőmérnök, aki magasépítési szakirányon szerzett
végzettséggel (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) rendelkezik -Szakmai gyakorlat: legalább 24 hónapos
építőipari szakmai lebonyolítói vagy lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása során szerzett projektvezetői vagy projektvezető
– helyettesi szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az
időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el. M.2.2 Szakági beruházás műszaki ellenőrök (4 fő) M.2.2.1 Műszaki
ellenőr magasépítési szakterület ME-É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db műemléki védettségű, legalább
1275 m2 nettó hasznos alapterületű épület felújításának és/vagy átalakításának műszaki ellenőrzésében M.2.2.2 Műszaki ellenőr
mélyépítési szakterület ME-M (vagy azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos
alapterületű épület felújításának és/vagy átalakításának műszaki ellenőrzésében M.2.2.3. Műszaki ellenőr építménygépészeti
szakterület ME-G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület
felújításának és/vagy átalakításának műszaki ellenőrzésében M.2.2.4. Műszaki ellenőr építményvillamossági szakterület ME-V (vagy
azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület felújításának és/vagy
átalakításának műszaki ellenőrzésében Folytatás a következő pontban.
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Az alkalmassági minimum követelmények:
Valamennyi műszaki ellenőrrel szemben elvárások: - Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel
egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 24 hónapos műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal, valamint érvényes
jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a
kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel
rendelkeznek. M.2.3 Szakági beruházás vezető tervezők (4 fő) M.2.3.1 Vezető tervező magasépítési szakterület É (vagy azzal
egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db, legalább nettó 1275 m2 műemléki védettségű, és legalább 1 db, legalább 5000 m2
nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában, M.2.3.2 Vezető tervező tartószerkezeti tervezési szakterület T (
vagy azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű, épület tervellenőri
feladatainak ellátásában, M.2.3.3 Vezető tervező építménygépészeti szakterület G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett
legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában, M.2.3.4 Vezető tervező
építményvillamossági szakterület V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő), - aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos
alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában, Valamennyi vezető tervezővel szembeni elvárások: - Végzettség: felsőfokú
műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 2 Milliárd Ft értékű
építményeken végzett tervellenőri szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti
kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum
képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek. M.3.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
nem rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti
vagy azzal egyenértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M.3.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építési beruházás
lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi
intézkedések egyéb bizonyítékaival. M4.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik kockázatkezeléshez alkalmazott modulszerű
szoftverrel, mely alkalmas a beruházás időre, költségre és minőségre történő megvalósításának, valamint a lehetséges változatok
kiválasztásához szükséges döntések előkészítésének támogatására. M.4.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg
műszaki felszereltséggel: - legális (jogtiszta) projektmenedzseri szoftverrel, amely az alábbi funkcionális követelményeknek megfelel: Projekttervezés - Feladat ütemezése - Erőforrások és források kezelése - Gantt és hálós diagramok - Bázistervek létrehozása - Projekt
követés - Projektjelentés készítés - Projektek aktualizálása - Portfólió kezelés - Projektellenőrzés - Változáskezelés - WEB felületi
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Biztosítékok:Jótállási:1. évben a nettó Megbízási Díj 5(öt)%-a, a 2. és 3. évben a Megbízási Díj 2 %-a. Ajánlati biztosíték az eljárásban
nem kerül előírásra. Biztosíték nyújtása a Kbt.134.§(6) bek. a) alapján
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek:Az elszámolás és kifizetés a szerződésterv. rögzítettek szerint teljesítési ütemenként történik a Kbt.135.§(1) (5)-(6) (
8) bekezdés és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bekezdés foglaltak szerint.Az ajánlattétel,elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).A
részletes feltételeket a szerződés tervezete tartalmazza. Jogszabályok:a)2015.éviCXLIII.tv. b)2013.éviV.tv. c)322/2015(X. 30.)KR. A
jótállás időtartama:36 hónap + 3 hónap a szerződés szerint.Kezdésének napja: az utolsó használatbavételi engedély határozat
kikötései teljesítés igazolásának kiadása. Amennyiben valamely Beruházási Szerződés teljesülésének napja az előbbi időpontot
követően történik, úgy a Jótállási Időszak kezdete az utolsó Beruházási Szerződés teljesülésének a napja.Kötbér:késedelmi,
meghiúsulási a szerződés tervezete szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:

Az ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok figyelembevételével, közösségi eljárásrend szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja alapján,
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tekintettel arra, hogy az előzőleg lefolytatott nyílt eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján azért lett
eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet összegét.
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont
2018.08.07.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő minden érvényes ajánlattevővel előre láthatólag – egy tárgyalást kíván tartani, amely során a műszaki ajánlatot, illetve a
szerződéses feltételeket pontosítani kívánja. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind ajánlattevő, mind pedig Ajánlatkérő
képviselői a Kbt. 88. § (4) bekezdésének megfelelően aláírnak. A tárgyalást követően Ajánlatkérő végleges ajánlat benyújtására szólítja
fel az Ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlat bekérése előtt további tárgyalási alkalmat rendeljen el. A
végleges ajánlatot benyújtásának időpontjáról az Ajánlatkérő az utolsó tárgyalást követően az valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg
értesíti az EKR-en keresztül. A végleges ajánlat benyújtásának határidejét Ajánlatkérő úgy fogja meghatározni, hogy elegendő idő
legyen a megfelelő ajánlattételhez. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on elhangzottakra és az ajánlattevő által tett módosítási javaslatokra is
figyelemmel elkészíti az általa elfogadott végleges szerződéstervezetet, amelyet valamennyi ajánlattevőnek megküld. Ajánlatkérő a
szerződéstervezet további módosításához – a végleges szerződés verzió megküldését követően – már nem járul hozzá, azaz a
véglegezett szerződéstervezet elfogadása kötelező érvényű. A műszaki ajánlat és a szerződéses feltételek megtárgyalását követően - a
véglegesített szerződéstervezet megküldésével egyidőben - Ajánlatkérő végső műszaki és kereskedelmi ajánlat benyújtására és a
szerződéstervezet elfogadására kéri fel az ajánlattevőket. A végső ajánlat bontására az EKR-ben fog sor kerülni. Ajánlatkérő az
érvényes végleges ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatát fogja értékelni a felhívásban megjelölt értékelési szempont szerint. (Ennek
megfelelően a tárgyalási jegyzőkönyvben és a végleges ajánlatra felkérő levélben foglaltakat át kell vezetni az ajánlatban is.) Az eljárás
mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel során az Ajánlatkérő elvárja az ajánlattevőktől,
hogy az általa az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a tárgyalási jegyzőkönyvben meghatározott feltételek
betartásával járjanak el. A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való
részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást, ha az ajánlattevő nevében nem cégjegyzésre jogosult képviselő(k) vesz(
nek) részt és tesz(nek) nyilatkozatot. A tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre,
tehát a végleges ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Az első tárgyalás időpontja: 2018. augusztus 07.
A helyszínről és a tárgyalás pontos időpontjáról Ajánlatkérő az EKR-en keresztül értesítést küld.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.30.

13:00

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU

EKR000392712018

óra/perc

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.07.30.

15:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1)A Kbt. 98.§(2)a) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.Első tárgyalás időpontja:2018.08.07
10:00 óra. 2)Ajánlatkérő (AK) felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben,illetve felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr.11.§-ra.
3)A hiánypótlás a Kbt.71.§(6) szerint történik. 4)Csatolni kell az aláíró személyek aláírási címpéld.-nak másolatát,vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegy.aláírás-mintát,valamint a cégjegyzésre jog-nak az ajánlat aláírására feljogosító meghat. 5)
Folyamatban lévő cégbírósági változásbej.eljárás esetén az Ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Ha változás bejegyzési eljárás nincs folyamatban,úgy az
arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges. 6)AK jelen közb.eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el. 7)Nyilatkozat
csatolása a Kbt.66.§ (6) bek. szerint. 8)A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi
CXLIII. tv,,továbbá a 321/2015.(X.30.)és322/2015.(X.30.)Kr. előírásai szerint kell eljárni. 9)A Kbt.50.§(2)bek.k) pontja szerinti
indokolás,részajánlat tételének kizárása esetén:AK a Kbt. 61.§(4)-re figyelemmel megvizsgálta,hogy jelen közb.tárgya,jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.A vizsgálat
eredményeképpen megállapításra került,hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok
volumene,komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése,valamint az előírt szoros
megvalósítási határidők miatt-figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé
tétele ésszerűtlen döntés.Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét 10)Az
értékelés módszere:1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2. részsz. esetében egyenes arányosítás.Pontszámtartomány:0-10
pont. 11)Projekttársaság nem hozható létre. 12)Ajánlattevőnek a közb.dok.-ban foglaltak szerint építési beruházás lebonyolítói és
műszaki ellenőrzési és mérnöki tanácsadási tevékenységre vonatkozó 150 millió Ft/év és 75 millió Ft/káresemény mértékű szakmai
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjára. 13)A szerződés időtartamára és teljesítésére vonatkozó
részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 14)AKfelhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR.
30. § (4) bek.-re hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban. 15)A Kbt.75.§(6)bek.alapján AK jelzi, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját nem alkalmazza. 16)Az ajánlathoz szakmai ajánlatot is csatolni kell a műszaki leírásban (feladatleírás) található információk
alapján. 17)Az ajánlathoz csatolni kell a szerződéstervezettel kapcsolatos ajánlattevői észrevételeket az eredeti szerződéstervezet
korrektúrázásával.Amennyiben az ajánlattevő a szerződéstervezettel kapcsolatban nem kíván észrevételt tenni, akkor az arra
vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni az ajánlathoz. 18)FAKSZ:Kerekes Anita 00181,Buzsáki Attila 00284,dr.Budai Zoltán 00783 19)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 a 424/2017.(XII. 20) KR.10-13. §ai tartalmaz. 20)Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges. 21)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató
elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas

EKR000392712018

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.07.27.

EKR000392712018

