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Felhívás

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000236612019/reszletekA felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-miskolc.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46565424Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Az AFKI 2. emeletének felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Miskolci EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000236612019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Miskolci Egyetem EKRSZ_
97639172

Miskolc HU311 3515

Egyetemváros -

Guba Zoltán

guba.zoltan@mhkt.hu +36 46565414

Egyéb:

felsőoktatási intézmény
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II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A kivitelezési munka organizációs, üzemeltetési, garanciális okok miatt egységet alkot. A részekre történő ajánlattétel gazdaságilag 
ésszerűtlen az egységes kivitelezési munkálatokra tekintettel.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

3515 Miskolc, Egyetemváros, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet épülete, 40592/7 hrsz.II.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:

45453100-8

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Oktatás

Építési beruházás

Az AFKI 2. emeletének felújítása

Az AFKI épület 2. emeletének felújítása az alábbiak szerint: 1. Felületképzés: 1180 m2 falfelület lekaparása, glettelése, alapozó és 
diszperziós festése. 2. Hideg- és melegburkolás: 304 m2 önterülő aljzatkiegyenlítő, 30m2 folyékony fólia és 135 m2 tapadóhíd 
felhordása, 330 m2 padlóburkolat és 135 m2 csempe falburkolat készítése. 3. Belsőépítészet: 48 m2 gipszkarton álmennyezet készítése
, 5db beltéri nyílászáró beépítése, szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes 
kabin, 32 m2 CW gipszkarton válaszfal és 4 m2 UA gipszkarton válaszfal szerelése. 4. Épületgépészet: 1 db Változó tömegáramú (ipari
) split klíma berendezés elhelyezése, 1 db GMV5 DC inv., hőszivattyús VRF kültéri egység elhelyezése 13 db beltéri egységgel, új 
berendezési tárgyak beszerelésével, falhoronyba süllyesztett ivóvíz 5 rétegű PEx és szennyvíz PVC csövekkel, új wc 
szennyvízcsatlakozások padkában, elburkolva szerelendők, ejtő vezetékek meglévő feltárása után felhasználhatók, a vizesblokkokban a
melegvíz készítése részben meglévő-megmaradó módon, részben pedig új, mosdó alá szerelt 10 literes elektromos vízmelegítővel, 
darálós szennyvíz szivattyú beépítése, rendszer nyomáspróba, vízmintavétel. 5. Villanyszerelés: 1820 m kábelszerű vezeték behúzása, 
96 db csatlakozóaljzat elhelyezése, 19 db fali kapcsoló elhelyezése, 40 db telekommunikációs csatlakozási lehetőség kiépítése, 40 db 
meglévő lámpatestek leszerelése, szükség szerinti javítása és újbóli felszerelése, villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése. 6. A keletkezett hulladék-törmelék elszállítása, a munkaterület műszaki átadás előtti takarítása. A részletes adatokat, 
műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

60

Az AFKI 2. emeletének felújítása
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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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az AFKI épület 2. emeletének felújítása az alábbiak szerint: 1. Felületképzés: 1180 m2 falfelület lekaparása, glettelése, alapozó és 
diszperziós festése. 2. Hideg- és melegburkolás: 304 m2 önterülő aljzatkiegyenlítő, 30m2 folyékony fólia és 135 m2 tapadóhíd 
felhordása, 330 m2 padlóburkolat és 135 m2 csempe falburkolat készítése. 3. Belsőépítészet: 48 m2 gipszkarton álmennyezet készítése
, 5db beltéri nyílászáró beépítése, szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes 
kabin, 32 m2 CW gipszkarton válaszfal és 4 m2 UA gipszkarton válaszfal szerelése. 4. Épületgépészet: 1 db Változó tömegáramú (ipari
) split klíma berendezés elhelyezése, 1 db GMV5 DC inv., hőszivattyús VRF kültéri egység elhelyezése 13 db beltéri egységgel, új 
berendezési tárgyak beszerelésével, falhoronyba süllyesztett ivóvíz 5 rétegű PEx és szennyvíz PVC csövekkel, új wc 
szennyvízcsatlakozások padkában, elburkolva szerelendők, ejtő vezetékek meglévő feltárása után felhasználhatók, a vizesblokkokban a
melegvíz készítése részben meglévő-megmaradó módon, részben pedig új, mosdó alá szerelt 10 literes elektromos vízmelegítővel, 
darálós szennyvíz szivattyú beépítése, rendszer nyomáspróba, vízmintavétel. 5. Villanyszerelés: 1820 m kábelszerű vezeték behúzása, 
96 db csatlakozóaljzat elhelyezése, 19 db fali kapcsoló elhelyezése, 40 db telekommunikációs csatlakozási lehetőség kiépítése, 40 db 
meglévő lámpatestek leszerelése, szükség szerinti javítása és újbóli felszerelése, villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése. 6. A keletkezett hulladék-törmelék elszállítása, a munkaterület műszaki átadás előtti takarítása. A részletes adatokat, 
műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

3515 Miskolc, Egyetemváros, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet épülete, 40592/7 hrsz.

Igen

Igen

A jótállás megajánlott időtartama (egész hónap) 15

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet 
tapasztalata (egész hónap)

15

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. A nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér mértéke naptári 
naponként a nettó vállalkozói díj 0,1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a, amelynek elérése 
elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

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

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alábbi alkalmassági követelmények 
teljesülnek. A szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a névjegyzékben szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban, így erre igazolást nem kell becsatolni. Nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) 
bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző 
gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés 
szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban 
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

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

A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (
X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
alkalmassága igazolására más szervezetet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve 
adat tartalma valós.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben 
bármely kizáró ok az eljárás során következik be.

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

Nem
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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:

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

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Vállalkozó előlegre illetve részszámla benyújtására nem jogosult. Vállalkozó 100%-os 
készültség esetén számla benyújtására köteles a teljesítésigazolásban szereplő összeg szerint. Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés 
elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni. Kiegészítés az V.2) pontban!

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

illetve a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 15 %-nak megfelelő 
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. 2. A nyertes 
ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 24 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvétel napja. 
Kiegészítés az V.2) pontban!

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.03.25 11:00

HU
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2019.03.13

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 2. Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírt nyilatkozatot. 3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek 
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. A már ismert alvállalkozók 
megjelölését ajánlatkérő nem írja elő. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló 
nemleges nyilatkozatot kell becsatolni. 5. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró 
személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. 6. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint biztosított. AK kizárja a hiánypótlást
, ha AT hiánypótlása során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és erre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlásra 7. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 8. 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig 
felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja állandó felelősségbiztosítás esetében 
évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 5.000.000.- HUF mértéket. AT 
erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. 10. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési 
rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 11. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a 
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását. 12. Az eljáró felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Guba Zoltán, lajstromszáma: 00631. Kiegészítés a III.1.4) ponthoz: A kötbérek a Ptk. 6:
186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megszegi a 
szerződést. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A 
kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. Kiegészítés a
III.1.5) ponthoz: A részletes fizetési feltételeket a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a 
szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag 30 napos határidővel fizeti 
meg az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban, valamint a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. szerint meghatározott mértékű 
késedelmi kamatot fizet Vállalkozónak. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem




