ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000103222018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Közbeszerzés
tárgya:

BOIÉ bővítés műszaki ellenőrzése

Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Postai cím:
Város:

Budaörs

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

2040

Ország:

Magyarország

Puskás Tivadar Utca 11

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

EKR rendszer

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Szolgáltatás megrendelés
Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítés kivitelezési munkáinak
műszaki ellenőrzése megbízási szerződés keretében

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő paksi telephelyén található Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítés kivitelezési
munkáinak figyelemmel kísérése, ellenőrzése és felülvizsgálata abból a célból, hogy: - a kivitelezési munkát végző Vállalkozók
betartják-e, illetve alvállalkozóival és beszállítóival betartatják-e a Megbízóval kötött szerződésben, a jogszabályokban, a hatósági
határozatokban és a kivitelezési tervdokumentációkban előírt követelményeket a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletben előírtak
szerint; - a Megbízó folyamatosan informálva legyen a kivitelezési munka elvégzésére irányuló szerződés végrehajtásának állásáról; - a
Megbízó meggyőződhessen arról, hogy a kivitelezési munka kellő minőségben, az előírt határidőre valósul-e meg. A nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok: Megbízott átalány díjas elszámolású feladatai: 1.1. Minőségügyi (ellenőrzési és felülvizsgálati) terv
készítése (1 db); 1.2. Dokumentációk véleményezése; - Minőség- és környezetvédelmi terv véleményezése, ellenőrzése, utóellenőrzése,
(1 db) - Részletes kivitelezési ütemterv és organizációs terv véleményezése, ellenőrzése, utóellenőrzése, (1 db) - Oktatási terv
véleményezése, ellenőrzése, utóellenőrzése, (1 db) - Kezelési és technológiai és kezelési utasítások véleményezése, ellenőrzése,
utóellenőrzése, (1db) - Munkavédelemmel kapcsolatos tervek véleményezése, ellenőrzése, utóellenőrzése, (1 db) - Biztonsági és
egészségvédelmi terv véleményezése, ellenőrzése, utóellenőrzése, (1db) 1.3. Időszakos munkatervek, jelentések készítése; (11 db) 1.4.
Összefoglaló jelentés készítése; (1 db) 1.5. Aktiválási terv készítése; (1 db) 1.6. Aktiválást előkészítő dokumentáció készítése. (1 db) 2.
Megbízott tételes elszámolású feladatai: 2.1. Kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése - Vezető műszaki ellenőri feladatok (
magasépítési szakterület) (225 mérnöknap) - Szakági műszaki ellenőri feladatok (mélyépítési szakterület) (15 mérnöknap) - Szakági
műszaki ellenőri feladatok (építménygépészeti szakterület) (60 mérnöknap) - Szakági műszaki ellenőri feladatok (ép. villamossági
szakterület). (70 mérnöknap) A beruházás során a kivitelezést végző Vállalkozónak nemcsak kivitelezési, hanem tervezési és
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dokumentáció összeállítási feladatokat is kell végeznie, mely feladatok során keletkező dokumentumok/dokumentációk ellenőrzése
további feladatát képezi a nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevőnek további feladatát képezi, az Ajánlatkérő támogatása, a hatósági
eljárásoknál, engedélyeztetéseknél: - Tűzjelző használatbavételi engedélyezéséhez kapcsolódó üzembehelyezési eljárás; - Épület
használatbavételi engedélyéhez szükséges műszaki átadás-átvételi eljárás és próbaüzem lefolytatása; - Egyéb, az építés kapcsán
felmerülő (Megbízó külön megbízása alapján) hatósági egyeztetésen való részvétel. A kivitelezéssel érintett épület nagysága: 1654 m2.
A műszaki ellenőri feladatok részét képezi az eltérés engedélyeztetésben, döntési lapok kezelésében, valamint az üzembe helyezési
munkaprogramok végrehajtásának nyomon követésében, dokumentálásában, ellenőrzésében, és a hatósági engedélyeztetési
eljárásokban való közreműködés. A fenti pontokban felsorolt feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum részét képző
szerződéstervezet 2. sz. melléklet (Műszaki tartalom) határozza meg. Opciók ismertetése: - ME-É vezető műszaki ellenőr 11
mérnöknap - ME-M szakági műszaki ellenőr 1 mérnöknap - ME-G szakági műszaki ellenőr 3 mérnöknap - ME-V szakági műszaki
ellenőr 4 mérnöknap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

750

vagy a teljesítés határideje:

HU233 7031 Paks, hrsz: 8803/2.

III. szakasz: Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

M.2.1.-nél bemutatott ME-É vagy egyen. 5
jog.gal rend.ő műszaki ellenőri pozícióra
jelölt szakember, magasépítési munkák
során, „biztonsági övezetben” szerzett
szakmai tapasztal ideje max. 48 hónap
M.2.2.-nél bemutatott ME-M vagy egyen. 5
jog. rend.ő ME-i pozícióra jelölt
szakember mélyépítési munkák és
műtárgyak építése során, „biztonsági
övezetben” szerzett szakmai tapasztalat
ideje max. 48 hó
M.2.3.-nálbemutatott ME-G vagy egyen. 5
jog. rendelkező ME-i pozícióra jelölt
szakember építménygépészeti építési
tevékenység során „biztonsági
övezetben” szerzett szakmai tapasztalat
ideje, max. 48 hó
M.2.4-nél bemutatott ME-V vagy egyen. 5
jog.rend.ő ME-i pozícióra jelölt
szakember építményvillamossági építési
tevékenység során „biztonsági
övezetben” szerzett szakmai tapasztalat
ideje, max. 48 hó
Költség szempont:

Nem

Költség szempont
Ár szempont:

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Megnevezés:

Ajánlati ár az opcionális résszel együtt

Súlyszám / Jelentőség:

80

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy
amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyára [„Magasépítési és a
hozzá kapcsolódó szakági építés kivitelezési munkák komplex (építész és/vagy, gépész és/vagy villamos) műszaki ellenőrzésére
vonatkozó tevékenység”] vonatkozó árbevétele összesen nem érte el a 30 millió forintot. Alkalmatlan az ajánlattevő ha, nem
rendelkezik: M.1./A felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, sikeres
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műszaki átadás átvételi eljárással lezárt, olyan referenciával, ami 1 db, min. 850 m2 alapterületű, magasépítési és a hozzá kapcsolódó
szakági építés kivitelezési munkák komplex (építész és/vagy, gépész és/vagy villamos) műszaki ellenőrzésére vonatkozott. M.2.1./ Min.
1 fő ME-É vagy egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező olyan szakemberrel, aki a beszerzés tárgya szerinti projekt magasépítési munkái során, a jogosultság megszerzéshez
szükséges gyakorlati időn felül, min. 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.(266/2013. (VII.11.) Korm.rend (a továbbiakban 266os Rend). 1.mell.III. pont1.rész2.) M.2.2 /Min. 1 fő ME-M vagy egyenértékű jogosultság vagy a jog. megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező olyan szakemberrel, aki a beszerzés tárgya szerinti projekt mélyépítési munkái és
műtárgyai során, a jogosultság megszerzéshez szükséges gyakorlati időn felül min. 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266-os
Rend.1.mell.III.pont2.rész2.) M.2.3./Min. 1 fő ME-G vagy egyenértékű jogosultság vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező olyan szakemberrel, aki a beszerzés tárgya szerinti projekt építménygépészeti
munkái során, a jogosultság megszerzéshez szükséges gyakorlati időn felül min. 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266osRend.1.mell.III.pont2.rész3.) M2.4. /Min. 1 fő ME-V vagy egyenértékű jogosultság vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező olyan szakemberrel, aki a beszerzés tárgya szerinti projekt építményvillamossági
munkái során, a jogosultság megszerzéshez szükséges gyakorlati időn felül min. 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. (266-os
Rend.1.mell.III.pont2.rész4.) M.2/1-4. pontra 1 szakemberek 1 alkalmassági feltételnek mutathatóak be. A beszerzés tárgya szerinti
projekt: „Magasépítési és a hozzá kapcsolódó szakági építés kivitelezési munkák komplex műszaki ellenőrzésére vonatkozó
tevékenység”] Szakmai gyakorlatnak az ajánlatkérő a 266-os Rend. szerinti gyakorlatot érti, amely során az adott szakember a
szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési,
építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenységet végzett. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasság [Kbt. 65. § (1) c)]: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan a gazdasági szereplő a szerződés
teljesítésére, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Továbbá ajánlatkérő előírja, hogy a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz
kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § (2) bekezdés).
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.05.24.

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Az érdeklődő gazdasági szereplők kötelesek az érdeklődés jelzésekor pontosan meghatározni, hogy az ajánlatkérő mely eljárásával
kapcsolatban érdeklődnek, a szerződés tárgyának II.1.2) pont szerinti megjelölésével. Az eljárás iránti érdeklődésben a gazdasági
szereplő köteles megadni a nevét, székhelyét elektronikus levélcímet vagy fax számát (kapcsolattartó elérhetőségét). Az érdeklődés
jelzés is az EKR rendszeren keresztül történik. Az eljárásra vonatkozó információk: Az eljárást megindító felhívást a gazdasági
szereplők részére egyidejűleg kell megküldeni az EKR rendszeren keresztül, legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől
számított tizenkét hónapon belül. Ajánlatkérő az V.1.1) pontban meghatározott napon, az érdeklődés jelzése határidejének lejártát
követően pár napon belül tervezi megküldeni az eljárást megindító felhívást. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb
a felhívás megküldésének napján a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően az EKR rendszeren keresztül rendelkezésre bocsátja. Az
eljárásban kizárólag azon gazdasági szereplők tehetnek majd ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldi.
Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldi, jogosult közösen ajánlatot benyújtani
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Szerződéskötési feltétel, hogy a
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezzen: - Műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó és akkreditált
környezetvédelmi vezetési rendszerrel (ISO 14001-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. - Műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozó és akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel (ISO 9001-es sorozat), vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb
bizonyítékaival. Amennyiben ennek igazolására nem kerül sor, úgy ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő érdekkörében
felmerült okból nem került sor a szerződés megkötésre, és a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződés, amennyiben
őt az összegezésben megjelölte. Továbbá amennyiben az ajánlattevő nyertesként kihirdetésre kerül, úgy a szerződéskötésig
rendelkeznie kell: - a) a szerződés megkötése időpontjára az eljárás tárgyát képező szolgáltatásra is kiterjedő felelősségbiztosítási
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szerződéssel – melynek kárérték limitje legalább 8.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 20.000.000,- HUF/kárév – megkötjük, vagy
meglévő felelősségbiztosításunkat előzőeknek megfelelően ki kell terjesztjenie; és vállalni kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog. - b) az ajánlatkérő által kiadott, a beszerzés tárgyára vonatkozó
érvényes képességvizsgálati igazolással, - c) amennyiben a nyertes ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő,
szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékben. - d) valamennyi műszaki ellenőri pozícióra jelölt szakemberének: - szerepelni kell az illetékes kamara által vezetett
műszaki ellenőri névjegyzékben, - és rendelkezni kell az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 18/D. szakasz (1) bekezdése
szerinti szakmagyakorlásra való igazolással. Amennyiben legkésőbb a szerződés megkötéséig az a)-d) pontban foglaltak teljesülését a
nyertes nem igazolja az Ajánlatkérő részére, úgy az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szerződés megkötésétől visszalépett a nyertes, és a
soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.05.15.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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