ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000557182020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Tatabánya csarnok földelszállítás

Ajánlatkérő
neve:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt.

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

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Markek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
65551132

Nemzeti azonosítószám

Istvánmezei Út 1-3

Postai cím:
Város:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

ekr@bmsk.hu

Telefon:

1146

Ország:

Magyarország

Viktor
+36 12078759

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bmsk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Közjogi intézmény

2020.07.01 08:46:48

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
90512000-9

Tatabánya csarnok földelszállítás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésére irányuló beruházáshoz kapcsolódó, annak kivitelezésével párhuzamosan
megvalósítandó szennyezett földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzése 144 656,4 t mennyiségben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2021.10.31

Tatabánya, belterület 2075/4. hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Tatabánya csarnok földelszállítás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
90512000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU212 Komárom-Esztergom

A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya, belterület 2075/4. hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésére irányuló beruházáshoz kapcsolódó, annak kivitelezésével párhuzamosan
megvalósítandó szennyezett földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzése 144 656,4 t mennyiségben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került

EKR000557182020

Igen

Nem

meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

1

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
A II.2.7) pont adminisztratív okok miatt került kitöltésre, irányadó a II.1.5) pont.

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:
Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ATk, alvállalkozók vonatkozásában.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
ATnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK a 321/2015. (
X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az AT részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány
formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. A Kbt. 102.§ (3) bek
. b) pontja alapján AK elfogadja az AT egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát - a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartások AK általi ellenőrzése mellett - a kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként. ATnek a Kbt. 67.§
(4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a
Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat: ATnek
elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosáról és állandó lakóhelyéről. Ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a)
bekezdése alapján is történhet. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:
AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. AK a Kbt. 102. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel külön
indokolást nem fűz az alkalmassági követelmények előírásának mellőzéséhez.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
AK nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményt. AK a Kbt. 102. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel külön
indokolást nem fűz az alkalmassági követelmények előírásának mellőzéséhez.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
AK szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a
szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5 %-a), késedelmi-, meghiúsulási kötbér.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint
történik átutalással, a szerződés tervezetben részletezettek szerint. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar
forint (HUF).

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

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Igen

Indokolás

A Kézilabda tv. 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő: - a beruházással, valamint a rendezvények
lebonyolításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében minden
esetben jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazására, - minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, - és az ajánlatkérő
minden esetben jogosult arra, hogy az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat
határozza meg.

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
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Nem

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján a BMSK Zrt., mint ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. Jelen közbeszerzési eljárás tárgya teljes mértékben megfeleltethető a Kézilabda
tv. 1. § ab) pontjában azon feltételnek, miszerint a törvény hatálya kiterjed - a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi
kézilabda Európa-bajnokság budapesti, szegedi, tatabányai és veszprémi helyszíneken történő megrendezése érdekében a Kormány
által rendeletben kijelölt ingatlanokra, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások útján kialakított ingatlanokra és az ezen
ingatlanokon a rendezvények megrendezéséhez szükséges, illetve azokkal összefüggő, azokat kiszolgáló beruházásokra és felújítási
tevékenységre – ideértve a közterületi és közmű beruházásokat is – (a továbbiakban: Beruházás), valamint a Beruházással és a
rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggő beszerzésekre. Tárgyi eljárás a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság
Budapest közigazgatási határán kívül lévő helyszínén történő megrendezéshez kapcsolódó beruházással összefüggő beszerzés, mivel
az a beruházás tervezési és kivitelezési tevékenységének elvégzésére irányul. A beruházás helyszíne szerepel a „2019. évben
Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság
megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének
meghatározásáról” szóló 63/2019. (III.27.) Korm. rendelet 2. sz mellékletében. Fentiekre figyelemmel, de különösen a Kézilabda tv. 3.§
(1) bekezdésén keresztül a Kbt. 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a BMSK Zrt, mint ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás keretében történő lefolytatására jogosult.
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2020.07.22

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
AK a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ATvel (közös ajánlattevőkkel) – előre láthatólag – egy tárgyalást kíván tartani, amely során a
megkötendő szerződés feltételeit, illetve a műszaki leírásban foglalt feladatokat, továbbá az árajánlatot kívánja véglegesíteni. A
tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és
nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást. AK tájékoztatja az ATt, hogy a tárgyalás a műszaki leírásban foglalt feladatok és a
megkötendő szerződés, valamint árajánlat véglegesítésére irányul. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind AT, mind pedig AK
képviselői a Kbt. 88. § (4) bekezdésének megfelelően aláírnak. Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve
az azt követő ajánlattétel során az AK elvárja az AT-től, hogy az általa meghatározott feltételek betartásával járjon el. AK a Kbt. 101. § (
2) bekezdése alapján tájékoztatja az ATt, hogy tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi
felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt
feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a
tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. AK a tárgyalási fordulók
lezárását követően írásbeli felkérés alapján bekéri a végleges ajánlatot az AT-től. A tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat
megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre. A Kbt. 99. § (2) bekezdésének megfelelően végleges ajánlat benyújtása kötelező,
ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. AK fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlat
bekérése előtt további tárgyalási alkalmat rendeljen el. Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2020.07.22. 9:00 óra.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.07.16

13:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
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vagy napban:

2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.07.16

15:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1. ATnek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (kérdéseiket) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén kell eljuttatnia
AKhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést AK nem veszi figyelembe! AK a kiegészítő
tájékoztatásra adott válaszait szintén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén keresztül küldi meg az ATnek. AK - ha a
válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt. 56. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 2. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
elektronikus űrlap formájában kell benyújtani. 3. Csatolni kell az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti
nyilatkozatot. 4. Elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a változásbejegyzési eljárás vonatkozásában, abban az esetben is, amennyiben
nincs ilyen eljárás folyamatban. 5. Az ajánlatnak elektronikus űrlap formájában a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján felolvasólapot kell
tartalmaznia, amelyen az AT köteles feltüntetni a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 6. AK az eljárás során - összhangban a Kbt
. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. 7. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t
terhelik, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglalt esetet. 8. AK rögzíti, hogy a nyertes AT esetében kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását. 9. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján AK előírja, hogy AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezésekről, melyeket a jogszabályokban vagy a kötelezően alkalmazandó kollektív szerződésben, illetve a Kbt. 4. sz.
mellékletében felsorolt rendelkezésekben írnak elő. 10. AK az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az AT-t a
Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes AT ajánlati kötöttsége az írásbeli összegezésnek az AT
részére történt megküldése napjától további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül kerül sor. 11.
AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss
László 00172. 13. AK jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el. 14. További információkat a közbeszerzési
dokumentum tartalmaz. 15. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.07.01
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(A rendszer automatikusan tölti)

