ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000934682018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Közbeszerzés
tárgya:

Maros u. 16/b. szakorvosi rendelő felújítása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

EKRSZ_
28986676

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1122

Ország:

Magyarország

Maros Utca 16/b

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

iroda.simon@gmail.com

Simon
Telefon:

Tibor
+36 703817063

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

EKR000934682018

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Egészségügy

Fő tevékenység

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

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

Maros u. 16/b. szakorvosi rendelő felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
építési, villanyszerelési,gépészeti és asztalos munkák a mellékelt tervdokumentáció és költségvetési kiírás szerint összesen 490m2
alapterületen
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
10

Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

1122 Budapest, Maros u. 16/b

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
részajánlat tétele gazdasági okokból nem célszerű

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Maros u. 16/B sz. szakorvosi rendelő felújítása

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU MAGYARORSZÁG

1122 Budapest, Maros u. 16/b

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
építési, villanyszerelési,gépészeti és asztalos munkák a mellékelt tervdokumentáció és költségvetési kiírás szerint mintegy 490m2
alapterületen
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés
késedelmi kötbér vállalása

EKR000934682018

Súlyszám / Jelentőség
30

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

216 923 138

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

10

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2019.01.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.11.30

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

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:

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:
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania a kizáró okokról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet. 8. § i) pont ib) alpontja és a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
külön alkalmassági feltétel a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem került előírásra
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
külön alkalmassági feltétel a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem került előírásra
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

EKR000934682018

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
külön alkalmassági feltétel a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem került előírásra
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
külön alkalmassági feltétel a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem került előírásra
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés hatályba lépéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen
szerződéses munkára is kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább a 217.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/
káresemény összegű értéket. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére szerződés hatályba
lépésekor átadni.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Tárgyalásos eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.01.25

12:00

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU

EKR000934682018

óra/perc

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:

2019.01.25

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Nem

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) További információk

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.01.14

Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve

Szervezet székhelye

Kapcsolattartó

Renovit Építőipari
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 1102
Budapest Hölgy Utca 15.

Tel.: +36 12167572
Email: info@renovit.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Novoterm-96 Építőipari
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft

Magyarország, 1188
Budapest Címer u. 10.

Tel.: +36 12953978
Email: info@novoterm.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Várépítő Építőipari
Tervező, Beruházó és
Kivitelező Korlátolt
Felelősségü Társaság

Magyarország, 1161
Budapest Madách Utca
20

Tel.: +36 309125263
Email: varepito@varepito.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Munkabíró Építőipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2364 Ócsa
Falu Tamás Utca 16

Tel.: +36 309000036
Email: gizella.csaszar@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Magyar-Ép Holding
Korlátolt felelősségű
társaság

Magyarország, 2173
Kartal Bocskay u 85

Tel.: +36 705369605
Email: magyarep2013@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

