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Felhívás

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pestAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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

PMKH-Komócsy utcai szerverhelyiség kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Pest Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000076742019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Pest Megyei Kormányhivatal EKRSZ_
23304152

Budapest HU1 1052

Városház Utca 7

Jakab Dorottya

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 13285850

Regionális/helyi szintű
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Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A szerver helyiség a 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. szám alatt található Pest Megyei Kormányhivatal első emeletén kerül 
kialakításra. Az átalakítással érintett terület nagysága 27,3 m2. A szerver helyiség kialakítása tervezést és kivitelezést foglal magába. 
A közbeszerzés tárgya nem építési engedélyköteles. A feladatok részletes leírása a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
műszaki leírásban található.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

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

A közbeszerzési eljárás tárgyának egy adott épületen belül található szerverhelyiség kialakítása, illetve annak műszaki tartalmára 
tekintettel a részajánlattétel nem lehetséges

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy 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, I

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
Egyéb tevékenység

területi államigazgatás

Építési beruházás

PMKH-Komócsy utcai szerverhelyiség kialakítása

A Pest Megyei Kormányhivatal, 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. szám alatti épületének első emeletén kerül kialakításra a 
szerverterem, jelenleg két különálló helyiségből. Az alakítással érintett terület nagysága 27,30 m2. A szerver helyiség kialakítása 
tervezést és kivitelezést foglal magába. A közbeszerzés tárgya nem építési engedélyköteles.

PMKH-Komócsy utcai szerverhelyiség kialakítása

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Igen
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
szükséges igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem 
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy 
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára 
állították ki. (EKR Rendelet 12. § (2) bek.)

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:

80Nettó ajánlati ár összesen

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont: Igen

Többlet jótállás időtartama (hó) (min 0 - max 24) (a kötelező 36 hó-n felül vállalt 
jótállás időtartama hónapban kifejezve)

20

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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

AK rendelkezik a szüks. anyagi fedezettel. Tartalékkeret nincs. A szerződés fix egyösszegű átalánydíjas..Előleg mértéke: 5%, a Kbt. 
135 §(7) bek. alapján. AK nem köti bizt. nyújtásához. Előleg kifiz: 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§(1)-(3) és 31.§ szerint, előleg elszámolása 
az 1. részszámlából történik levonásra. Fizetés:30 nap fizetési határidő,átutalással Ptk. 6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6),322/2015.
(X.30.)Kr. 31.,32/A-B.§ alapján. Ajánlat elszámolás kifizetés pénzneme: HUF. 1 részszáma, 1 végszámla nyújtható be: 1. részszámla: 
tervezési feladatok ellátása után, teljesítésigazolást követően nyújtható be. Végszámla a kivitelezést követően, a műszaki 
átadás-átvételt követően nyújtható be teljesítésigazolást követően.

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

Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül elt. telj véghatáridőt köv. minden késedelmesen eltelt naptári nap után a telj. nettó 
szerz. ár 0,5 %-a, de legfeljebb a szerz. ár 10%-a. Amennyiben a kötbér eléri a késedelmi kötbér maximumát, Megrendelő jogosult 
elállni a szerz.-től. A Vállalkozó a telj. véghatáridőt 20 naptári nappal meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult elállni a szerz.
-től. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köt. A meghiúsulási kötbér mértéke a telj. nettó szerződéses ár 10%-a
. Megrendelő a kötbérek összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A hibás teljesítési kötbér alapja 
a hibás munkarészre eső, a kiviteli terv részeként benyújtott árazott költségvetésben szereplő nettó vállalkozási díj. A hibás teljesítési 
kötbér a Megrendelő által felfedezett hiba kijavítására szabott határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig illeti meg 
Megrendelőt.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni, erre tekintettel 
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.

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]:

62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (
7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) 
bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64.§ alapján. Ajánlatkérő 
a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.

Nem

Nem
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1.AK a Kbt. 41.§ (3) alapján az elj. EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017. (XII. 19.) korm. rend. szabályai szerint (EKR 
rendszer). Kapcsolattartás az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában történhet. 2. AK külön Közbesz. dokumentumokat
készít, mely tartalmazzák a műszaki elvárásokat, árazatlan költségvetést, iratmintákat, szerződés tervezetet. 3. AK az ajánlatok 
megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatósága érdekében árazatlan költségvetést bocsát AT-k 
rendelkezésére, melynek beárazására vonatkozó részletszabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az ajánlattevőnek 
a kitöltött táblázatot mind PDF, mind írható Excel formátumban csatolni kell. 4. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) (
EKR űrlap) és a( 6) (nemleges tart. esetén is) bek. szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66. § (4) szerint az ajánlattevő az EKR 
regisztrációkor nyilat. Az ajánlatba csatolandó a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozat EKR űrlapként kitöltve. A felolvasólap EKR 
űrlapon töltendő ki. 5.Ajánlattevő vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. 
Nemleges nyilatkozat is csatolandó elektronikus űrlapként. 6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről cégjegyzésre 
jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv 9.§ szerinti aláírás mintáját. 7.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bek. 
nem alkalmazza. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét jelen eljárásban alkalmazza. 10. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási
lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén ajánlatkérő teljes körű 
hiánypótlási lehetőséget biztosít 11. Ha a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 131. § (4) 
bek]. 12. Irányadó idő és jog: magyarországi helyi idő (EKR rendszeridő) és az eljárás. megindításakor (jelen ajánlattételi 
felhívás megküldésekor) hatályos jogszabályok. 13. Ajánlatkérő helyszínén helyszíni bejárást tart. Időpontja: 2019.március 4. 10:
00 óra Találkozás: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. számú alatti bejáratánál. 14. 322/2015. (X.30.) K.r. 26.§ alapján a nyertes 
aj.tevőnek köteles rendelk. min. 10 M Ft/káresemény kárértékű és min. 50 M Ft/év összkockázatú (vagyon- és 

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:

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

Nem

Nem

Nem

2019.03.11 12:00

HU

60

2019.03.11 14:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

felelősségbiztosítás, C.A.R vagy E.A.R) építési– és szerelésbiztosítással a szerződéskötés időpontjától és a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartania. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor a 
biztosítás kötvényének 1 másolati példányát ajánlatkérőnek át kell adnia. 15. Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 
0-100pont. ár kritérium: fordított arányosítás, minőségi kritérium: egyenes arányosítás. 16. Kbt. 55.§ (7) bek.alk. azzal az 
eltéréssel, hogy az ajánlattevő által korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonni. 17. Ajánlatkérő 
szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Szakmai ajánlat: értékelési szempontokra beadott ajánlat, valamint az azok igazolására 
benyújtandó dokumentumok (árazott költségvetés). A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok és mellékletei 
tartalmazzák. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését jelen eljárásban alkalmazza.




