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Ajánlattételi felhívás

1.

Az Ajánlatkérő
Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:
1113 Budapest Bocskai út 39-41.
telefon:
+36-30-512-96-80
e-mail:
kocsis.sandor@sport.ujbuda.hu
képviseli:
Kocsis Sándor Károly ügyvezető
A továbbiakban: „Ajánlatkérő”

2.

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet / személy
InTender Consulting Kft.
székhely:
1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fsz. 2.
levelezési cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet (bejárat a Dereglye utca felől)
telefon:
+36 30 / 792 - 15 - 05
fax:
+36 1 / 951 - 76 - 82
e-mail:
kozbeszerzes@intender.hu
képviseli:
Dr. Pongor Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kapcsolattartó: Molnárné Tarman Renáta

3.

A közbeszerzési eljárás fajtája
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, jelen felhívás megküldésével
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez a nemzeti eljárásrendben
irányadó szabályoknak a 115. § (2) - (4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel való
alkalmazásával.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet”) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit is megfelelően irányadónak tekinti.
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Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás építési beruházás megvalósítására
irányul, Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet”) szabályait megfelelően fogja alkalmazni.

4.

A közbeszerzési dokumentum elérhetősége
Az eljárást megindító felhívást kézhez vevő szervezetek számára a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való
tekintettel teljeskörűen és térítésmentesen rendelkezésre bocsátásra kerülnek.
A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a jelen eljárást megindító felhívás
mellékleteként bocsátja rendelkezésre elektronikus formátumban.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig
a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő éri el a közbeszerzési
dokumentumot.
A közbeszerzési dokumentum másra nem ruházható át.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumba való betekintés lehetőségét az alábbi címen
biztosítja:
InTender Consulting Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet

5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül
Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében
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6.

A részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások, valamint annak meghatározása,
hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot
6.1. Részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé
részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának
megvalósítása részekre bontva a gazdasági ésszerűséggel és a teljesítés
hatékonyságával ellentétes lenne.
6.2. Többváltozatú (alternatív) ajánlattételre vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési
többváltozatú ajánlat benyújtását.

7.

eljárás

tekintetében

nem

engedélyezi

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében
Futópálya kialakítása
A tervezett futópálya megközelítése aszfalt burkolaton és több irányból térkövön
keresztül is lehetséges. A tervezett futósáv teljes hossza 300 fm, egyenletes felületű és
megjelenésű, korszerű EPDM öntöttgumi kialakítású. Szélessége átlagosan 1,2 méter,
teljes területe: 375 m2. A kialakított gumiburkolat 0.5%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz
elvezetés megfelelő legyen rajta.
A gumiburkolat beton paliszád elemmel lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy
szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szegélyek összes hossza 600 fm.
Az öntöttgumi burkolat kialakításának rétegrendje:
6 mm EPDM+ kötőanyag kopóréteg
20 mm SBR
12 cm vastag CKT betonalap
10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
tömörített talaj.
A gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%.
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Fitneszpark kialakítása:
A tervezett fitneszpark egy jelenleg gyepes felületen kerül kialakításra, ligetes, fás
területen. A megközelítésre szolgáló területtel együtt mindösszesen 130 m2, öntöttgumi
járófelület kialakítással. Jelenlegi terep közel sík. Fa kivágására nem kerül sor.
A tervezett kihelyezett eszközök száma: 6 db.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Air walker” és elliptikus tréner egy tartóoszlopon
Lábizom erősítő és evező
Hátizom erősítő és mellizom erősítő
Húzódzkodó keret + Tolódzkodó keret
Nyújtó
TRX rúd, 3 méter magas tűzihorganyzott állvány, egyedileg kialakított, melyre a TRX
eszközöket be lehet akasztani.

Az eszközök alá jó minőségű, könnyen megközelíthető, egyenletes felületet adó öntött
gumi burkolat kerül. A gumiburkolat, az eszközök védelmi övezetén belül és kívül is
egyszínű. Tervezett burkolat:
7mm EPDM
3 cm hengert aszfalt,
12 cm vastag CKT betonalap
10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
tömörített talaj.
A gumiburkolat beton kerti szegéllyel (100*25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje,
vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szegélyek összes hossza 125 fm.
Üzemeltetési feladatok:
Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a
keletkezett hibák, rongálások javítása, a szükséges karbantartási, festési munkák
elvégzése.
A műszaki leírás mellékleteként átadásra kerülő további iratok:
K-0_HELYSZIN_Szent Adalbert ter_A3.pdf
K-1_BONTÁS_Szent Adalbert ter_A4.pdf
K-2_KERTTERV_Szent Adalbert ter_A2.pdf
muleiras_Szent Adalbert ter_20161201.pdf
Ajánlatkérő a bemutatott fitnesz eszközökkel technikailag egyenértékű, más gyártó általi
termékeket is elfogad teljesítésként az Ajánlattételi felhívás 7. pontjában rögzítettek
szerint.
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Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy
Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Becsült érték:
39.370.079,- Ft + ÁFA
CPV kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék:
Többcélú sportlétesítmények
építése

45212220-4
További tárgyak:
45212213-2
51121000-6

8.

Sportpálya-felfestési munkák
Fitneszberendezésekkel
kapcsolatos beszerelési
szolgáltatások

Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, vagy elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás eredményeként:
Keretmegállapodás megkötésére:
nem kerül sor
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás során:
Dinamikus rendszer alkalmazására:
Elektronikus árlejtés alkalmazására:

9.

nem kerül sor
nem kerül sor

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
A teljesítés határideje:

A jelen közbeszerzési eljárás alapján aláírásra kerülő
feladatok teljesítési határideje a terület birtokbaadásától
számítva a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint
(amennyiben az utolsó nap munkaszüneti nap, úgy az azt
követő munkanap).
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10.

11.

A teljesítés helye
Természetbeni megjelölés:

Budapest, XI. kerület Szent Adalbert tér

NUTS Kód:

HU101

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozás
A finanszírozás módja:
A jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerinti kifizetések saját forrásból
kerülnek teljesítésre.
A teljesítés igazolása:
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (2) bekezdésének a rendelkezései az
irányadóak.
A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 31. § -ában foglalt rendelkezések értelmében
az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Fizetési határidő:
A (rész)számlák fizetési határideje:
A szerződés szerinti kifizetések a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően, alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően történnek.

Tartalékkeret:
Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít.
Előleg:
Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képezi és a teljesítési
határidő meghaladja a 2 hónapot, nyertes ajánlattevő - a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 % -ának
megfelelő, de legfeljebb 75 millió forint összegű előleget kifizetését kérheti.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján fentiek
szerint előleg folyósítását nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.
Az előleg összege a végszámlában kerül érvényesítésre.
Számlázás:
Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a
szerződés időtartama alatt, az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert
szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy:
-

-

-

az első részszámla kibocsátására a fitnesz eszközök, valamint a futópálya
burkolatát képező öntött gumi átadását követően kerül sor. A részszámla
összegét a fitnesz eszközök és a futópálya burkolatát képező öntött gumi
tekintetében megajánlott ellenértékkel megegyezően kell meghatározni;
a második részszámla kibocsátására a szerződés áfa nélkül számított
ellenértékének a 80 százalékát elérő teljesítés esetén kerül sor és a részszámla
összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni;
a végszámla kiállítására valamennyi feladat hiánypótlás mentes átadását
követően kerülhet sor, azzal, hogy a végszámla összegének el kell érni a teljes
nettó ajánlati ár előlegszámlával és részszámlákkal csökkentett összegét.

Egyéb előírások:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés(ek) vonatkozásában
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.
A szerződéskötés és a kifizetés(ek) valutaneme magyar Forint (HUF).
A szerződés szerinti kifizetés(ek) átutalással kerül(nek) teljesítésre.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
Ptk.;
Kbt.;
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
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A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

12.

Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok alapján értékeli.
A Kbt. 76. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő az alábbi
részszempontok alapján értékeli az ajánlatokat:

1.
2.
3.
4.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (nettó Ft)
Késedelmi kötbér (%)
Meghiúsulási kötbér (%)
A terület birtokbaadásától számított teljesítési határidő a
kivitelezési munkálatok tekintetében (nap)

Súlyszám
6
2
2
2

12.1. Ajánlatkérő a megajánlások meghatározásával összefüggésben az alábbiakra hívja
fel az ajánlattevők figyelmét:
12.1.1. Értékelési részszempont [Ajánlati ár (nettó Ft)]:
Ajánlattevők megajánlásaikat nettó Ft dimenzióban kötelesek
meghatározni, azzal, hogy a meghatározott ellenérték magában foglalja a
szerződés tárgyát képző feladatok ellátásának teljes ellenértékét,
figyelembe véve az eljárást megindító felhívásban, valamint a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentumban meghatározott valamennyi feltételt és
előírást.
12.1.2. Értékelési részszempont [Késedelmi kötbér (%)]:
Ajánlattevők tárgyi értékelési részszempont esetében azt kötelesek
meghatározni, hogy felelősségi körükbe eső okra visszavezethető
késedelmük esetén milyen napi mértékű késedelmi kötbér megfizetésére
vállalnak kötelezettséget.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt
teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes.
A késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlásokat a nettó ajánlati
ár százalékában kell meghatározni.
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők
ajánlatát, amelyekben a tárgyi értékelési részszempontra vonatkozó
megajánlás nem éri el a 0,25 %-os mértéket, illetve egységesen a maximális
pontszámban részesíti az 1,00 %-os mértéket elérő vagy meghaladó
megajánlásokat.
A késedelmi kötbérrel kapcsolatosan az eljárást megindító felhívás,
valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum egyéb rendelkezéseit is
megfelelően irányadónak kell tekinteni.
12.1.3. Értékelési részszempont [Meghiúsulási kötbér (%)]:
Ajánlattevők tárgyi értékelési részszempont esetében azt kötelesek
meghatározni, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként
aláírásra kerülő szerződés felelősségi körükbe eső ok miatt hiúsul meg, úgy
milyen mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére vállalnak
kötelezettséget.
A meghiúsulási kötbér mértékére vonatkozó megajánlásokat a nettó
ajánlati ár százalékában kell meghatározni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők
ajánlatát, amelyekben a tárgyi értékelési részszempontra vonatkozó
megajánlás nem éri el a 20 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális
pontszámban részesíti az 30 % -os mértéket elérő vagy meghaladó
megajánlásokat.
A meghiúsulási kötbérrel kapcsolatosan az eljárást megindító felhívás,
valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum egyéb rendelkezéseit is
megfelelően irányadónak kell tekinteni.

12.1.4. Értékelési részszempont [A terület birtokbaadásától számított teljesítési
határidő a kivitelezési munkálatok tekintetében (nap)]:
Ajánlattevők tárgyi bírálati résszempont esetében azt kötelesek
meghatározni, hogy a közbeszerzési eljárással érintett terület nyertes
ajánlattevő részére történő birtokbaadásától számított milyen határidővel
vállalják az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott építési beruházás megvalósítását.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők
ajánlatát, amelyekben a tárgyi bírálati résszempontra vonatkozó
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megajánlás meghaladja a 60 napot, illetve egységesen a maximális
pontszámban részesíti a 30 napot vagy annál kevesebbet meghatározó
megajánlásokat.

12.2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
1-10.
12.3. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1. és a 4.
részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2. és 3. részszempont
esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték
arányú ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés
szabályai szerint.
Az értékelési részszempontok az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumban
kerülnek részletesen kifejtésre.

13.

A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
13.1. Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
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13.2. Az előírt kizáró okok igazolási módja:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
-

a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;

-

a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése
értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetre is. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
A kizáró okok tekintetében olyan nyilatkozatot kell csatolni, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál.
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14.

Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód
14.1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik összesen minimum
nettó 25.000.000,- Ft teljes árbevétellel a felhívás közvetlen megküldésének
napját megelőző utolsó lezárt üzleti évben.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg
működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el
az előírt összeget.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t
az igazolások benyújtására.
14.2. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles
csatolni a vizsgált időszakra vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
vagy
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A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése alapján az
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági
minimumkövetelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg.
A P.1. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös
ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott
követelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (6) bekezdése alapján ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. §
(7) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. - 20. §
-ainak a vonatkozó rendelkezései.
14.3. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a vizsgált időszakban
minimum nettó 25.000.000,- Ft értékben az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, a jelen beszerzés tárgyával megegyező (szabadtéri
sportlétesítmény kivitelezése) referenciával.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több
szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként
vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy
ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

15

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.
Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása tekintetében
Ajánlattételi felhívás

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés
esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %
-a is megjelölendő.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdés előírásainak
megfelelően ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült.
14.4. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles
csatolni a felhívás közvetlen megküldésének napjától visszafelé számított 5
évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél
megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii)
az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi)
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § -a alapján tárgyi alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
vagy
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján az
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek.
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A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdése alapján ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. §
(7) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. §
továbbá 24 - 25. §-ainak a vonatkozó rendelkezései.

15.

Az ajánlattételi határidő
2017. január 17. napján 10 óra 00 perc

16.

Az ajánlat benyújtásának címe
InTender Consulting Kft.
(cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet - bejárat a Dereglye utca felől)

17.

Az ajánlattétel nyelve
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében kizárólag magyar nyelven teszi lehetővé
az ajánlattételt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a magyar nyelven
kívül más nyelven nem lehet ajánlatot benyújtani.
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18.

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlat(ok) felbontásán
jelenlétre jogosultakat
18.1. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
Megegyezik a felhívás 15. pontjában meghatározott időponttal.
18.2. Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
Megegyezik a felhívás 16. pontjában meghatározott helyszínnel.
18.3. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat(ok) felbontásánál kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített
személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

19.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Ajánlati kötöttség a végső ajánlat megtételétől, illetve annak megtételére nyitva álló
határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. §
(5) bekezdésére.

20.

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk
A közbeszerzési eljárás során nem kerül ajánlati biztosíték előírásra.

21.

A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés esetében nem
határoz meg a teljesítéssel kapcsolatos különleges feltételeket.

22.

Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat
Tárgyi közbeszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
nem kapcsolatos.
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23.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információk
Késedelmi kötbér:

Nyertes ajánlattevő felelősségi körébe eső okra
visszavezethető késedelmes teljesítésének esetére
késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja: nettó ajánlati ár.
A késedelmi kötbér napi mértéke: ajánlattevő megajánlása
szerint.
A késedelmi kötbér maximális összege: egyenlő a
meghiúsulási kötbér felső összeghatárával.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától az
elismert / igazolt teljesítés elismerésének időpontjáig
terjedő időszakra esedékes.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési
kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével
csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális /
esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §
(6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség
esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is
elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését
jogszerűtlenül
megtagadja,
Ajánlatkérő
jogosult
érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt
hasznokat.

Meghiúsulási kötbér:

Nyertes ajánlattevő a szerződés felelősségi körébe eső
okra
visszavezethető
meghiúsulásának
esetére
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér alapja: nettó ajánlati ár.
A meghiúsulási kötbér mértéke: ajánlattevő megajánlása
szerint.
A meghiúsulási kötbért nyertes ajánlattevő a
meghiúsulásról szóló értesítés kézhezvételét követő 15

19

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.
Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása tekintetében
Ajánlattételi felhívás

napon belül köteles átutalással megfizetni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési
kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével
csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális /
esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §
(6) bekezdésben foglaltakra. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését
jogszerűtlenül
megtagadja,
Ajánlatkérő
jogosult
érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt
hasznokat.
Teljesítési biztosíték:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő
teljesítési biztosítékot köt ki, figyelembe véve a Kbt 134. §
(4) bekezdésében foglalt rendelkezést.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének
megfelelően legkésőbb a szerződés aláírásakor kell az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott módok
valamelyikén.
A teljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott
időpontjától kezdődően a műszaki átadás-átvételi eljárás
hiánypótlásmentes lezárásáig kell érvényben lennie.
A teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134.
§ (5) bekezdése szerint.

Jóteljesítési biztosíték:

Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények
biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési
biztosítékot köt ki.
A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének
megfelelően legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás hiánypótlásmentes lezárásának időpontjában kell
az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott módok
valamelyikén.
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A jóteljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott
időpontjától kezdődően a jótállás időtartamának végéig
kell érvényben lennie.
A jóteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt.
134. § (5) bekezdése szerint.
Jótállás:

Nyertes ajánlattevőt a megkötésre kerülő szerződés
szerinti valamennyi teljesítése(i) vonatkozásában, 36
hónap jótállás időtartamot köteles vállalni.
A jótállás időtartamát a megkötésre kerülő szerződés
szerinti hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárultának napjától kezdődően kell számítani.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza.

24.

A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok, a
tárgyalás helyszíne és időpontja
A benyújtott ajánlatok tárgyalás megtartása nélkül kerülnek elbírálásra tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő tárgyi eljárás során a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó
szabályait a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel alkalmazza.

25.

A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk
Ajánlatkérő a hiányok pótlására és a felvilágosítások benyújtására a Kbt. 71. § szerint
lehetőséget biztosít.

26.

Egyéb információk
26.1.

Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2)
bekezdése szerint írásban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésével értesíti az eljárás eredményéről.
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26.2.

Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5)
bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban
figyelembe véve a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzítetteket.

26.3.

Formai követelmények:
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen eljárást
megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani úgy, hogy az az ajánlattételi határidő lejártáig meg is érkezzen.
Amennyiben az ajánlat valamiért mégis több papír alapú példányban kerül
benyújtásra, úgy az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a
másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés
van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az
„eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlatot (több ajánlat esetleges benyújtása esetén az ajánlat eredeti
példányát) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell,
de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson
"Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. - AJÁNLAT - Vállalkozási
szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult
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személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt
csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy
a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes
mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat
tartalmával.
26.4.

Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő szempontok alapján értékeli.

26.5.

Fordítás:
Az idegen nyelvű irat, dokumentum (így különösen alkalmasságot igazoló
dokumentum) benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2)
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően eljárva a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását (a hiteles fordítás
mellett) is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

26.6.

Árfolyam:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek:
1. a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia;
2. az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás a
Magyar Nemzeti Bank által a lezárt üzleti év utolsó banki napján
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
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Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
26.7.

Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában
foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2) - (3) bekezdésre. Be kell csatolni
a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6)
bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért,
továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és
azok részaránya tekintetében.

26.8.

Projekttársaság:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti,
hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes
ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó
szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

26.9.

Irányadó idő:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

26.10.

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevők neve, címe (székhelye,
lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az
értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek].

26.11.

Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
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2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást,
3. 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. § -a alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalommal is csatolandó).
26.12.

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a
Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

26.13.

Ajánlattevő ajánlatában 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1)
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően eljárva köteles csatolni a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében kiállított, a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és / vagy a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint nyilatkozatát.

26.14.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

26.15.

Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.

26.16.

Valamennyi ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot, amelyben köteles nyilatkozni arról, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes
adatokat nem köteles megadni.

26.17.

Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles csatolni a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is. (A nyilatkozatot akkor
is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését).
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26.18.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek meg kell jelölni (i) a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (ii) az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Fentiekre való tekintettel az ajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 66. § (6)
bekezdése szerinti nyilatkozatát.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!

26.19.

Ahol a Kbt. illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján
az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását
írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújtható.
Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlatnak a Kbt. 68. §
(2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

26.20.

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az
eljárás megindító felhívás tekintetében összeállított közbeszerzési
dokumentumban határozza meg azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:

26.21.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.

26.22.

Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján
köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben
nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés tárgya szerinti
tevékenységre vonatkozó (azaz kivitelezési tevékenységre vonatkozó),
minimum 10.000.000,- Ft/kár, valamint 20.000.000,- Ft/év összegű
felelősségbiztosítási szerződéssel.
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26.23.

Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény
igazolásához más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
nyilatkozato(ka)t, szerződés(eke)t illetve előszerződés(eke)t.

26.24.

Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a közbeszerzési dokumentum
mellékleteként kiadott árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve.

26.25.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt.
kötelezően előír.

26.26.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva
újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.

26.27.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen eljárást megindító felhívásban
az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi
követelmények tekintetében
14. -P1.; 14. - M1.

26.28.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot
igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy
melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás
nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.

26.29.

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A Kbt. 148. § -a szerint.
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26.30.

27.

A jelen eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentumban nem szabályozott kérdésekben (továbbá különösen, de nem
kizárólagosan a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint annak végrehajtási
rendeletei, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései megfelelően irányadóak.

A felhívás megküldésének napja
Az eljárást megindító felhívás 2017. január 10. napján került megküldésre az ajánlattevők
részére.

Kelt: Budapest, 2017. január 10.

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseletében
InTender Consulting Kft.
Dr. Pongor Dániel
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:

Közbeszerzési dokumentum I. kötete
Közbeszerzési dokumentum II. kötete
Közbeszerzési dokumentum III. kötete
Közbeszerzési dokumentum IV. kötete
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Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal
rendelkezik:
AK17433
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti
önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész XVII. fejezet
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §ára:
39370079
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az
erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.02.21
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre
jogosult, ennek közlését:
Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Nemzeti azonosítószám:
AK17433

Postai cím:
Bocskai út 3941.
Város:
Budapest

NUTSkód:
HU101

Postai irányítószám:
1113

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Pitz Dániel

Telefon:
+36 305129680

Email:
kocsis.sandor@sport.ujbuda.hu

Fax:


Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://sport.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe: (URL) http://sport.ujbuda.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
( ) Központi szintű

( ) Közszolgáltató

( ) Regionális/helyi szintű

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)(3) bekezdés]

( ) Közjogi szervezet

(x) Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.

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

(x) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Egészségügy

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
( ) Gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos, trolibusz és autóbuszszolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Víz

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
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II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPVkód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 452122204
II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében
Futópálya kialakítása
A tervezett futópálya megközelítése aszfalt burkolaton és több irányból térkövön keresztül is lehetséges. A tervezett futósáv teljes hossza
300 fm, egyenletes felületű és megjelenésű, korszerű EPDM öntöttgumi kialakítású. Szélessége átlagosan 1,2 méter, teljes területe: 375
m2. A kialakított gumiburkolat 0.5%os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta.
A gumiburkolat beton paliszád elemmel lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szegélyek
összes hossza 600 fm.
Az öntöttgumi burkolat kialakításának rétegrendje:
 6 mm EPDM+ kötőanyag kopóréteg
 20 mm SBR
 12 cm vastag CKT betonalap
 10 cm Z020as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
 tömörített talaj.
A gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%.

Fitneszpark kialakítása:
A tervezett fitneszpark egy jelenleg gyepes felületen kerül kialakításra, ligetes, fás területen. A megközelítésre szolgáló területtel együtt
mindösszesen 130 m2, öntöttgumi járófelület kialakítással. Jelenlegi terep közel sík. Fa kivágására nem kerül sor.
A tervezett kihelyezett eszközök száma: 6 db.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Air walker” és elliptikus tréner egy tartóoszlopon
Lábizom erősítő és evező
Hátizom erősítő és mellizom erősítő
Húzódzkodó keret + Tolódzkodó keret
Nyújtó
TRX rúd, 3 méter magas tűzihorganyzott állvány, egyedileg kialakított, melyre a TRX eszközöket be lehet akasztani.

Az eszközök alá jó minőségű, könnyen megközelíthető, egyenletes felületet adó öntött gumi burkolat kerül. A gumiburkolat, az eszközök
védelmi övezetén belül és kívül is egyszínű. Tervezett burkolat:
 7mm EPDM
 3 cm hengert aszfalt,
 12 cm vastag CKT betonalap
 10 cm Z020as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
 tömörített talaj.
A gumiburkolat beton kerti szegéllyel (100*25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz
kialakítva. A szegélyek összes hossza 125 fm.
Üzemeltetési feladatok:
Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett hibák, rongálások javítása, a szükséges
karbantartási, festési munkák elvégzése.
A műszaki leírás mellékleteként átadásra kerülő további iratok:
K0_HELYSZIN_Szent Adalbert ter_A3.pdf
K1_BONTÁS_Szent Adalbert ter_A4.pdf
K2_KERTTERV_Szent Adalbert ter_A2.pdf
muleiras_Szent Adalbert ter_20161201.pdf
Ajánlatkérő a bemutatott fitnesz eszközökkel technikailag egyenértékű, más gyártó általi termékeket is elfogad teljesítésként az
Ajánlattételi felhívás 7. pontjában rögzítettek szerint.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki
engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31842000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük,
töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1
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II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása
tekintetében

Rész száma: 2

II.2.2) További CPVkód(ok): 1 2
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

452122132

További tárgy(ak) 511210006
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTSkód: 1 HU101 A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület Szent Adalbert tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés a Szent Adalbert téren futókör és fitnesz park kialakítása tekintetében
Futópálya kialakítása
A tervezett futópálya megközelítése aszfalt burkolaton és több irányból térkövön keresztül is lehetséges. A tervezett futósáv teljes hossza
300 fm, egyenletes felületű és megjelenésű, korszerű EPDM öntöttgumi kialakítású. Szélessége átlagosan 1,2 méter, teljes területe: 375
m2. A kialakított gumiburkolat 0.5%os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta.
A gumiburkolat beton paliszád elemmel lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szegélyek
összes hossza 600 fm.
Az öntöttgumi burkolat kialakításának rétegrendje:
 6 mm EPDM+ kötőanyag kopóréteg
 20 mm SBR
 12 cm vastag CKT betonalap
 10 cm Z020as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
 tömörített talaj.
A gumiburkolat alépítményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%.

Fitneszpark kialakítása:
A tervezett fitneszpark egy jelenleg gyepes felületen kerül kialakításra, ligetes, fás területen. A megközelítésre szolgáló területtel együtt
mindösszesen 130 m2, öntöttgumi járófelület kialakítással. Jelenlegi terep közel sík. Fa kivágására nem kerül sor.
A tervezett kihelyezett eszközök száma: 6 db.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Air walker” és elliptikus tréner egy tartóoszlopon
Lábizom erősítő és evező
Hátizom erősítő és mellizom erősítő
Húzódzkodó keret + Tolódzkodó keret
Nyújtó
TRX rúd, 3 méter magas tűzihorganyzott állvány, egyedileg kialakított, melyre a TRX eszközöket be lehet akasztani.

Az eszközök alá jó minőségű, könnyen megközelíthető, egyenletes felületet adó öntött gumi burkolat kerül. A gumiburkolat, az eszközök
védelmi övezetén belül és kívül is egyszínű. Tervezett burkolat:
 7mm EPDM
 3 cm hengert aszfalt,
 12 cm vastag CKT betonalap
 10 cm Z020as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
 tömörített talaj.
A gumiburkolat beton kerti szegéllyel (100*25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz
kialakítva. A szegélyek összes hossza 125 fm.
Üzemeltetési feladatok:
Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett hibák, rongálások javítása, a szükséges
karbantartási, festési munkák elvégzése.
A műszaki leírás mellékleteként átadásra kerülő további iratok:
K0_HELYSZIN_Szent Adalbert ter_A3.pdf
K1_BONTÁS_Szent Adalbert ter_A4.pdf
K2_KERTTERV_Szent Adalbert ter_A2.pdf
muleiras_Szent Adalbert ter_20161201.pdf
Ajánlatkérő a bemutatott fitnesz eszközökkel technikailag egyenértékű, más gyártó általi termékeket is elfogad teljesítésként az
Ajánlattételi felhívás 7. pontjában rögzítettek szerint.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki
engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
[x] Minőségi szempont 1 2 20 –
1 Késedelmi kötbér (%) 2
2 Meghiúsulási kötbér (%) 2
3 A terület birtokbaadásától számított teljesítési határidő a kivitelezési munkálatok tekintetében (nap) 2
( ) Költség szempont 1 20 –
(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 6
[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
( ) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Meghívásos eljárás
( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
( ) Tárgyalásos eljárás
( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
( ) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
(x) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
/ (KÉszám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
( ) A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkvktól érkezett ajánlatok száma: 4
Más EUtagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EUtagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1
Hivatalos név:
Lemon Kert 2013 Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Barkács u. 11.
Város:
Budapest

NUTSkód:
HU101

Postai irányítószám:
1221

Ország:
HU

Email:
lemondkertkft@gmail.con

Telefon:
+36 305769002

Internetcímek: (URL) http://crefoweb.kesmarki.com/cr9310050237

Fax:


A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 24661221243
A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 39370079
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31842000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek)
értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
[ ] Európai Unió
[ ] nem Európai Unió
Ország: 1
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTSkód:

Postai irányítószám:

Ország:

Email:

Telefon:

Internetcímek: (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=2843/2017

7/9

2017. 02. 21.

ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=2843/2017

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2
Hivatalos név:
Arborer Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Inotai u. 23.
Város:
Budapest

NUTSkód:
HU101

Postai irányítószám:
1116

Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 14738674243
Hivatalos név:
HandelBau Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Dózsa György u. 54.
Város:
Törökbálint

NUTSkód:
HU102

Postai irányítószám:
2045

Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 22669230213
Hivatalos név:
Kompken Hungary Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Gyep tér 2.
Város:
Budapest

NUTSkód:
HU101

Postai irányítószám:
1223

Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 23731077243
Hivatalos név:
Lemon Kert 2013 Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Barkács u. 11.
Város:
Budapest

NUTSkód:
HU101

Postai irányítószám:
1221

Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 24661221243

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
2017/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírásrészeként
[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírás részeként
[ ] Alkalmassági feltételként
[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2
[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 2

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/21 (éééé/hh/nn/)
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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
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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