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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Olof Palme ház hűtés kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:

Budapesti Távhőszolgáltató ZrtAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000094702019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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Budapest HU110 1116
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Berei Norbert

kozbeszerzes@fotav.hu +36 17006084

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
17119252

Budapest 1145

Mexikói Út 52/A

Némethi Péter

kozbeszerzes@legalexpert.hu
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HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az építési munkálatok egységességére tekintettel részajánlat tétel nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Budapest, VárosligetII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Közszolgáltató

Egyéb tevékenység

Energia közszolgáltatás

Építési beruházás

Olof Palme ház hűtés kivitelezés

Olof Palme ház hűtési gerincvezeték létesítése 2xDN 355 KPE 295 nyfm hosszon

Olof Palme ház hűtés kivitelezés
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági 
szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. 
§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Olof Palme ház hűtési gerincvezeték létesítése 2xDN 355 KPE 295 nyfm hosszon

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Budapest, Városliget

Igen

Igen

Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 96 hónap) 30

Nem

Igen

2020.10.15

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000094702019

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Előlegfizetésre van lehetőség, mértéke: Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Számlázás a Szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Teljesítési és jótállási biztosíték a dokumentációban foglaltak szerint. Késedelmi / hibás teljesítési / meghiúsulási kötbér a 
dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Nem kötelező alkalmassági követelményt előírni a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése értelmében egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő jelen 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban 
megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt 
nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia 
kell a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, mely szerint a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára e-úton, korlátlanul és teljes körűen, 
térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. 2. Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározottak szerinti - szerződés tervezetben 
foglalt - számlázási lehetőséget biztosít. 3. A bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat a dokumentációsban és a 
felhívásban részletezettek szerint. 4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alapján. 5. Idegennyelvű dokumentum csatolása esetén, az 
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 6. Több gazdasági 
szereplő közösen is nyújthat be jelentkezést, a közös jelentkezés szabályait és a közös részvételre jelentkezők által kötendő 
együttműködési megállapodás tartalmi követelményeit a dokumentáció I.7. pontja tartalmazza. 7. Az ajánlatban esetlegesen 
elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1) – (4) bekezdésére. 8. Az ajánlathoz a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai felelősségbiztosítás csatolása szükséges. A nyertes 
ajánlattevőnek a szerződés időtartamának idejére, a tárgyi munkára tervezői biztosítást kell a szerződésben meghatározott 
értékben vagy a fennálló biztosítást erre a munkára kiterjesztenie. A jelentkezésben nyilatkozni kell, hogy vállalja ezt a feltételt. 
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás is csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint (nemleges is
). 10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával felmerült valamennyi költség ajánlattevőt terheli. 11. Az ajánlati felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, illetve a 10. § (2) bekezdésében foglaltakra

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

2019.03.08 10:00

HU

60

2019.03.08 12:00

Nem




