ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000207852018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

Közbeszerzés
tárgya:

Raktár épület építése

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

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

EKRSZ_
79034007

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU11

1173

Ország:

Magyarország

Pesti Út 117.

Egyéb cím adatok:

Szedliczky

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

szedliczky@pestiut.hu

Telefon:

Gábor
+36 12540026

Fax:

+36 12540029

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

http://www.pestiut.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU11

Egyéb cím adatok:

Kolosy tér 5-6.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

dr.kovacs@mail.datanet.hu

Postai irányítószám:

Kovács
Telefon:

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

EKR000207852018

http://www.pestiut.hu

1036

Ország:

Magyarország

Loránd
+36 12508290

Fax:

+36 12508248

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
Közjogi szervezet

Ajánlatkérő típusa:

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

Egyéb tevékenység
idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Raktár épület építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezetes „E” épülete helyén: A jelenlegi könnyűszerkezetes épület helyén
kétszintes tégla építésű bruttó 120 m2 -es alapterületű raktár épület építése. A földszinten egy kb. 80 m2-es raktár, valamint
iroda és mellékhelyiség, az emeleten iroda és mellékhelyiségek kerülnek kialakításra. A fentiek megvalósításához szükséges
összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, követelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza. Mindazon műszaki
és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei
műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben, amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra
, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal
egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(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:

150

vagy a teljesítés határideje:

1173 Budapest, Pesti út 117.; NUTS-kód: HU11

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Nem indokolt.

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

Raktár épület építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45213220-1
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest
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Nem

1173 Budapest, Pesti út 117.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezetes „E” épülete helyén: A jelenlegi könnyűszerkezetes épület helyén
kétszintes tégla építésű bruttó 120 m2 -es alapterületű raktár épület építése. A földszinten egy kb. 80 m2-es raktár, valamint
iroda és mellékhelyiség, az emeleten iroda és mellékhelyiségek kerülnek kialakításra. A fentiek megvalósításához szükséges
összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, követelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza. Mindazon műszaki
és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei
műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben, amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra
, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal
egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Jótállás időtartama (min 24, max 36
hónap)

15

A 150 naphoz képest előteljesítési napok 15
száma (min. 0., max. 30 nap)
Költség kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Ajánlati ár (nettó HUF)
Ár kritérium:

70

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

150

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 eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Opciók leírása:
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Nem

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:

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§
(1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak
nyilatkoznia kell, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont ka), kb) és kc) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i)
pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell nyilatkozatot benyújtania. Ajánlattevő, az alvállalkozója és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles
nyilatkozni a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetet. Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésénél korábbi napra.
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:

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jótállás az átadás-átvétel befejezésétől számítva, ajánlattevő ajánlata szerinti min 24, max 36 hónap. Meghiúsulási kötbér a nettó
vállalkozói díj 30%-a. Hibás teljesítési kötbér a nettó vállalkozói dj 20%-a. Késedelmi kötbér a nettó vállalkozói díj 0,5%-a késedelem
minden napjára. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 15%-a. További információk a dokumentációban.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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:

2018.06.22.

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:

60

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.06.22.

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
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12:00

óra/perc

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

K.L. Architect Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1065
Budapest Izabella utca 70.
pince

Tel.: +36 203773586
Email: klarchitectkft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Renalpin Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1051
Budapest Vigadó tér 3.
1lph 3/3

Tel.: +36 30 / 3312888
Email: renalpin@renalpin.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Komplexitás Bku Kft

Magyarország, 2051
Biatorbágy Zsák Utca 1

Tel.: +36 209675911
Email: komplexitasbku@
gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Kelen Plusz Kft

Magyarország, 1108
Budapest Agyagfejtő Utca
14

Tel.: +36 204061585
Email: kelnplusz.lauran@
gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Andrásik 2001 Építőipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft

Magyarország, 2330
Dunaharaszti Domb Utca
62

Tel.: +36 209760459
Email: andrasik2001kft@pr.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

