ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000386102018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kaposvári Egyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Fotovoltaikus rendszer kialakítása a KE részére

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

Kaposvári Egyetem

EKRSZ_
54943261

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

7400

Ország:

Magyarország

Guba Sándor Utca 40

Egyéb cím adatok:

Légrádi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

legradi.zsolt@ke.hu

Telefon:

Zsolt
+36 306319026

Fax:

+36 18781717

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

www.ke.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Justitia Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
72109803

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

info@justitia.hu

Palotai
Telefon:

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

1138

Ország:

Marina Sétány 1. Ü13/B

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

www.justitia.hu

Péter
Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb:

Ajánlatkérő típusa:

Egyéb ajánlatkérő típusának Egyetem
meghatározása:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Fotovoltaikus rendszer kialakítása a KE részére

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
KAPOSVÁRI EGYETEM – KAPOSVÁR 3661/9 hrsz.-ú ingatlanon épülő 396 kVA teljesítményű hálózatra nem rátápláló naperőmű
A termelő egység (napelemes kiserőmű) névleges teljesítménye: 396 kVA. A beépített napelem panelek névleges teljesítménye:
417.450 Wp= 417,45 kWp
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2018.08.31.

Helyszín: Kaposvár 3661/9 NUTS-kód: HU-232

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A tárgyi eljárás nem teszi lehetővé a részekre bontást, tekintettel annak összefüggő jellegére és az egy helyszínen való megvalósításra.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Fotovoltaikus rendszer kialakítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód:
HU232 Somogy

Helyszín: Kaposvár 3661/9 NUTS-kód: HU-232

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KAPOSVÁRI EGYETEM – KAPOSVÁR 3661/9 hrsz.-ú ingatlanon épülő 396 kVA teljesítményű hálózatra nem rátápláló naperőmű
A termelő egység (napelemes kiserőmű) névleges teljesítménye: 396 kVA. A beépített napelem panelek névleges teljesítménye:
417.450 Wp= 417,45 kWp A 11 db 36 kW-os 3 fázisú inverter a közvetlen napfénytől védve, a napelem tartószerkezetre kerül
telepítésre. Az inverterek az elhelyezési vázrajznak megfelelően kerülnek felszerelésre. Az inverterek csatlakoztatása a 0,4 kV-os
betervezett Elosztó hálózaton csatlakozik a Kaposvári Egyetem meglévő 0,4kV-os elosztó hálózatához. A tervezett 0,4kV-os
elosztó hálózat 6db AC elosztóból áll (FE-PV; EPV-AC0; EPV-AC1; EPV-AC2; EPV-AC3; EPV-AC04). A tervezett földkábel
nyomvonala a Kiviteli terv szerint a részben a meglévő közmű csatornában halad annak érdekében, hogy a szomszédos területen
tervezett beruházást a kábel nyomvonal ne akadályozza. A Naperőmű visszatáplálás ellen védett, a termelt energia nem kerülhet
ki az elosztó hálózatra. A Naperőmű védelmére komplett földelési és villámvédelmi rendszert kell kiépíteni, a jogszabályban
foglalt villámvédelmi kockázat elemzés alapján. Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban és műszaki leírásban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Többlet jótállás időtartama (hónap) (
15
minimum 60 hónapon felül vállalt hónap,
minimum 0 hónap maximum 36 hónap)

A helyi hátrányos helyzetű lakosok
bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

15

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

1

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-5.2.11-16-2016-00028

II.2.13) További információ:
AK a nettó ajánlati árat a fordított arányosítás, a többletjótállást a Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb
elvárás módszerére vonatkozó útmutató szerint értékeli. A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a kivitelezésbe szempontot
abszolút értékelési módszer alapján értékeli AK. Pontok: 0-10.

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 nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő) és alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k); m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az
Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével
összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és
tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.
30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére miszerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 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. Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §): Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja az öntisztázás lehetőségét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes, szakmailag
megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel, a Kbt. 115. § (2) bekezdésben
foglalt lehetőséggel élve nem ír elő alkalmassági követelményeket.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték: AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bek-re.
Késedelmi kötbér: napi 50.000.- Ft , max 30 nap Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 5 %-a Jótállás: min. 60 hónap + …. (
értékelési szempont) Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban és szerződéstervezetben.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Számlázás: Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
biztosít lehetőséget. Ajánlattevő az első részszámlát legkorábban a nettó szerződéses ellenérték 20 %-át elérő teljesítés esetén
nyújthatja be. A 2. részszámla benyújtására a nettó szerződéses ellenérték 40%-át elérő teljesítés esetén, a 3. részszámla benyújtására
a nettó szerződéses ellenérték 70%-át elérő teljesítés esetén, a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres
lezárásnak napján jogosult nyertes Ajánlattevő. Ajánlattevő a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek-ire. Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
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Nem

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.23.

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.07.23.

12:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatát.
Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 2. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
pontjára vonatkozó, valamint a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát. (EKR űrlap) 3. Ajánlattevőnek ajánlatához
csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozó nyilatkozatát. 4. A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több
gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 5. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok
részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva. 6. Tekintettel arra, hogy a jelen
közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (
X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100 000 Ft/káresemény
és 10 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan csatolnia kell nyilatkozatát. 7.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 9. Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. 10. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a szerint. 11.
Irányadó idő: magyarországi helyi idő. 12. Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a
felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 13. AK
kizárja projekttársaság létrehozását. 14. AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 15.
Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont:pontkiosztás, a 3. részszempont esetében a Kbt. 77.
§ (1) szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb elvárás módszerére vonatkozó útmutató szerint értékeli. 16. Ponthatár:
értékelés során adható pontszám alsó határa 0 pont, a felső határa 10 pont. 17. A teljesítés határideje a szerződés
hatálybalépésétől számítotton legkésőbb 2018.08.31. napja, tekintettel arra, hogy ez a projekt fizikai zárásának tervezett dátuma
. Amennyiben a projekt fizikai zárásának napja időközben támogatási szerződés módosítás keretében módosul, abban az esetben
a teljesítés ideje maximum a projekt fizikai zárásának napjáig tarthat. 18.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a
megajánlandó napelemes rendszer műszaki paramétereire vonatkozó nyilatkozatát, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlandó termékek műszaki paraméterei megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban
található minimális követelményeknek. 19. FAKSZ: dr. Palotai Péter, lajstromszáma: 01026, helyettese: dr. Pécsy Mária,
lajstromszáma 01014 20. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,
ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően
következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása jelen esetben: Az E.ON
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által a csatlakozási terv el nem fogadását ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, ami miatt az
eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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