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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy
Polgármester

1/2019.
POLGÁRMESTERI UTASÍTÁS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ajánlatkérő által lebonyolítandó
közbeszerzési eljárás előkészítéséről a
íJBudapest, I. kerület Krisztina tér 1. sz. alatti ingatlan felújítási és átalakítási munkái,,
tárgyában

Az eljárás tárgya: építési beruházás
Budapest, I. kerület Krisztina tér 1. sz. alatti ingatlan felújítási és átalakítási munkái
(Mára! Sándor Kulturális Központ elhelyezése)
Mennyisége:
Ajánlatkérő a kizárólagos tulajdonában álló, Budapest, belterület 7170 hrsz. és 7173 hrsz.
alatti, a természetben a 1013 Budapest I. Kér., Pauler u. 2. és Krisztina tér 1. sz. alatt
található, összesen bruttó 2588 m2 (=pince szint 636 m2, terepszint felett 1952 m2) területű
ingatlan (Ingatlan) átépítését, bővítését, felújítását és részleges bontását magában foglaló,
építési engedélyköteles rekonstrukció (Rekonstrukció) céljából indítja meg a jelen (kizárólag
kivitelezési
munkálatokra
irányuló)
közbeszerzési
eljárást.
A Rekonstrukció
eredményeképpen az Ingatlan a továbbiakban kulturális központnak fog otthont nyújtani.
Az Ajánlatkérő (jogerős) építési engedéllyel rendelkezik. Az Ingatlan rekonstrukciója
(kivitelezés) keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni a Nyertes Ajánlattevő:
- bontási munkák,
- szerkezet építés és felújítás (a jelenlegi terepszint feletti 1952 m2 beépítettség a
rekonstrukció következtében 2210 m2 beépítettségre fog növekedni),
- belsőépítészeti munkák,
- elektromos szerelési munkák: épületgépészeti, erős-és gyengeáramú kivitelezési
munkák,
- akadálymentesítési munkák,
- fa-, kő-, festészeti restaurátori munkák (mennyiség: 367 m2).
- 1 db hidraulikus indirekt üzemű, 5 állomásos 13 fő (1000 kg) szállítására alkalmas
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személyfelvonó és 1 db hidraulikus indirekt üzemű, 5 állomásos 1000 kg teher- és
személyszállítására alkalmas felvonó építése,
- színpad technikai munkák (mennyiség: 130 m2)
- épületakusztikai munkák
A szerkezet építés és felújítás br. alapterülete 2588 m2 (^pince szint 636 m2, terepszint felett
1952m2).
Az átalakított, bővített épület bruttó alapterülete: 2846 m2 (pince 636 m2+ terepszint felett
2210 m2)
A felújítás során figyelemmel kell lenni az akadálymentesítés és a fenntarthatóság
követelményeire.
A Nyertes ajánlattevői feladatok részletes követelményeit az Ajánlati Dokumentáció III.
kötete (Műszaki Leírás) tartalmazza.

A teljesítés helye: Mo., Budapest L kerület Krisztina tér 1. és Pauler u. 2.
(Budapest, belterület 7170 hrsz., 7173 hrsz.)
CPV kód: 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (fő CPV kód)
További CPV-kódokat az ajánlati felhívás tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke, az előzetes objektív alapú módszer alapján: nettó 2.034.600.000
Ft, amely tartalmazza a 10% tartalékkeret összegét is. (Tervezői költségvetés alapján.)
A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, annak biztosítékát bemutató előirányzat, illetve
éven túlnyúló feladatok esetén a pénzügyi fedezet biztosítására irányuló testületi döntés,
vagy jogszabályhely pontos megjelölése: mellékelve
A beszerzés pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés tartalmazza, a rendelkezésre álló
pénzügyi fedezet összege: bruttó 2.584.000.000 Ft (Beruházás K 06 költségvetési soron)
Jelen közbeszerzés a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervében rögzítésre kerül.

Lehetővé tesszfik-e a részekre történő ajánlattételt (amennyiben nem, ennek indokai a Kbt.
61. § (4) bekezdése alapján): Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja.
Az Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés
olyan komplex kivitelezési tevékenység ellátására irányul, amelyet célszerű és indokolt egy
szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész
ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem
célszerű. Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a Nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés
tárgya szerinti összetett tevékenységet (a 18 hónap időtartamú) határidőn belül elvégezze,
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emiatt sem lenne indokolt az eljárás részekre bontása (figyelemmel az abból adódó többletidőt
generáló hatásra is).
Részekre történő ajánlattétel korlátozása (Kbt. 61. § (6) bekezdés): Megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírások (építésügyi,
műszaki dokumentációk, engedélyek) megléte: műszaki leírás mellékelve
Az egybeszámítás követelményének figyelembevételével az irányadó eljárási rend, az
eljárás típusának meghatározása: közösségi eljárásrend
Az eljárás típusa:
A közbeszerezésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. Második része szerint a Kbt. 81. § alapján
indított nyílt eljárás.
Közvetlen írásbeli ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők: -

Az eljárásban meghatározásra kerülő alkalmassági feltételek:
Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P/l. ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele
összesen nem éri el a nettó 2.034.600.000,-HUF-ot.
P/2, ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya
szerinti (meglévő épület átépítést, bővítést, bontást, épületgépészetet, belsőépítészetet,
épületvillamossági munkákat, felvonó építést, színpadtechnikai munkákat és festőrestaurálási
munkákat is magában foglaló építési beruházásból származó) származó nettó árbevétele
összesen nem éri el a nettó 1.525.900.000,-,-HUF-ot.
A P/lP/2, pontokban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
Ml) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (2a)
bek. a) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven
belül befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, alább részletezett tevékenység (ek) bői
származó alábbi referenciákkal:
M.1.1): min. 1 db, min. 2100 m2 közintézmény épület teljes körű átépítésére és/vagy
bővítésére vonatkozó referencia;
ÉS
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M.1.2): min. 1 db, min. 2100 m2 közintézmény épület teljes körű épületgépészeti szerelésére
vonatkozó referencia;
ÉS
M.1.3): min. 1 db, min. 2100 m2 közintézmény épület teljes körű épületvillamossági
szerelésére vonatkozó referencia;
ÉS
M.1.4): min. 1 db, min. 95 m2 területű színház- és koncertterem kialakítása, színpadtechnika
szerelésére vonatkozó referencia;
ÉS
M.1.5): min. 1 db, min. 275 m2 falfelületen, épületben végzett festő restaurálásra vonatkozó
referencia
ÉS
M.I.6.): min. 1 db, min. 5 állomásos, min. 9 fő (750 kg) szállítására alkalmas személyfelvonó
építésére vonatkozó referencia.
A fenti M.1.1.-M.1.6. pontok alatt meghatározott referenciaköveteknények legfeljebb kettő
referenciaszerződésre való hivatkozás útján (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi
adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok összeadásával) igazolhatóak.
Ajánlatkérő „közintézmény épület” alatt a 306/2010 (XIL23.) kormány rendelet értelmező
rendelkezései 46. pontjában meghatározott „közintézmény" fogalmat érti kizárólag ez
tekinthető elfogadható referencia (k) nak.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1.) min. 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. (Felelős műszaki
vezetés) 1. rész 2. pont szerinti MV-É (Építési szakterület) jogosultsággal és min. 5 éves (60
hónap) szakmai tapasztalattal,
VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36
hónap) vagy 4 év (48 hónap) szakmai tapasztalaton felül legalább 5 év szakmai tapasztalattal
ÉS felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles építészmérnök, okleveles
építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök
végzettséggel VAGY azzal egyenértékű
végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető szakember.
ÉS
M.2.2.) min. 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. (Felelős műszaki
vezetés) 2. rész 3. pont szerinti MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) jogosultsággal és
min. 5 éves (60 hónap) szakmai tapasztalattal,
VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36
hónap) vagy 4 év (48 hónap) szakmai tapasztalaton felül legalább 5 év szakmai tapasztalattal
ÉS felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles gépészmérnök épületgépészeti
szakirány, VAGY okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, VAGY
gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel VAGY ezek bármelyikével egyenértékű
végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető szakember.
ÉS
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M.2.3.) min. 1 fÖ (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. (Felelős műszaki
vezetés) 2. rész 5. pont szerinti MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) jogosultsággal és
min. 5 éves (60 hónap) szakmai tapasztalattal,
VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36
hónap) vagy 4 év (48 hónap) szakmai tapasztalaton felül legalább 5 év szakmai tapasztalattal
ÉS felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) okleveles villamosmérnök, VAGY villamosmérnök
végzettséggel VAGY ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel rendelkező felelős
műszaki vezető szakember.
ÉS
M.2.4.) min. 1 fo felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mesterfokozattal rendelkező
restaurátor művész vagy okleveles restaurátor művész) ÉS a restaurátor tevékenység
végzéséhez szükséges min. 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező, a Magyar
Restaurátori Kamara nyilvántartásában szereplő festő restaurátor szakember.
ÉS
M.2.5.) min. 1 fo felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mesterfokozattal rendelkező
restaurátor művész vagy okleveles restaurátor művész) ÉS a restaurátor tevékenység
végzéséhez szükséges min. 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező, a Magyar
Restaurátori Kamara nyilvántartásában szereplő kő restaurátor szakember.
Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot a gyakorlati idő megítélésekor
csak egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolása körében egy szakemberrel több alkalmassági követelmény is
igazolható, de egy szakember legfeljebb 2 pozícióra ajánlható meg. A jogosultság hiánya
esetén a szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kell megszereznie az előírt
jogosultságot (a kamarai regisztráció elvégzésével).
Az M.2.1-M.2.5. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben
nem rendelkezik az alábbi tanúsítványokkal vagy az Európai Unió más tagállamából
származó, az alábbiakkal egyenértékű tanúsítványokkal (vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival):
M.3.1. MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival),
ÉS
M.3.2. OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti
munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) tanúsítvánnyal.
M.4.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben (12
hónap) statisztikai állományi létszáma nem érte el a 40 főt.
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Az ajánlatok értékelési (rész)szempontjai és azok súlyszámai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § alapján a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása.

Értékelési részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár (átalánydíj) Ft

Részszemponthoz
tartozó súlyszám
50

2. Projekt megvalósítására vonatkozó szakmai ajánlat
(Ajánlattevő munkamódszerére, valamint a feladatok
elvégzése során felmerülő
kockázatok kezelésére
vonatkozóan)
3. Vállalt teljesítési határidő mértéke (a munkaterület
átadásától számított naptári nap)
(min. 510 naptár nap, max. 540 naptári nap)
4. Kivitelezési munkára és a kivitelezéshez felhasznált
anyagokra, a jogszabályokban szabályozott körön kívüli
jótállás időtartama (hónap)
(min. 24 hó, max. 60 hó)

35

5
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Szerződés típusa: kivitelezési szerződés
Szerződés fizetési feltételeinek meghatározása (előleg, tartalékkeret):
Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési, szerződésszegési, meghiúsulási
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ig terjedő mértékű tartalékkeretet biztosít az
építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására. A tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és
pénzügyi feltételeit a szerződéstervezet (Ajánlati Dokumentáció II. kötet) tartalmazza.
Biztosítékok: 5% teljesítési biztosíték, 5% jótállási (jóteljesítési) biztosíték a
szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1)-(12) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. § alapján (HUF)
Előleg: a nettó (tartalékkeret nélküli) teljes ellenszolgáltatás maximum 5%-ának megfelelő
összeg, de maximum nettó 75 millió Ft.
Részszámlázás: a részszámlának nem minősülő előlegszámla mellett 5 db részszámla (a teljes
nettó díj összesen 95%-a) és 1 végszámla (a teljes nettó díj 5%-a) az alábbiak szerint:
1. részszámla (feladatok: Bontási munkák, 15 %-os készültség tételes felmérés alapján
meghatározva az ajánlat részeként az ajánlattevő által megadott műszaki tartalomhoz rendelt,
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rendelt, a tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 15%-át kitevő mértékű összeg szerint,
ezen részszámlába kerül beszámításra az előleg összege),
2. részszámla (feladatok: 50 %-os készültség tételes előrehaladási kimutatás alapján
meghatározva az ajánlat részeként az ajánlattevő által megadott műszaki tartalomhoz rendelt,
a tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 30%-át kitevő mértékű összeg szerint),
3. részszámla (feladatok 60 %-os tételes előrehaladási kimutatás alapján az ajánlat részeként
az ajánlattevő által megadott műszaki tartalomhoz rendelt, a tartalékkeret nélküli teljes
ellenszolgáltatás 10%-át kitevő mértékű összeg szerint),
4. részszámla (feladatok 75 %-os készültség tételes előrehaladási kimutatás alapján
meghatározva az ajánlat részeként az ajánlattevő által megadott műszaki tartalomhoz rendelt,
a tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 15%-át kitevő mértékű összeg szerint),
5. részszámla (feladatok 95 %-os készültség tételes előrehaladási kimutatás alapján
meghatározva az ajánlat részeként az ajánlattevő által megadott műszaki tartalomhoz rendelt,
a tartalékkeret nélküli teljes ellenszolgáltatás 25%-át kitevő mértékű összeg szerint).
Végszámla a (feladatok műszaki átadás-átvétel eredményes, hiánymentes lezárása, díj 5%-a).
A projektet részben a Magyar Állam (Támogató) támogatja (az Andrássy Emlékmúzeum
létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1087/2018. (ül. 13.) Korm.
határozat 8. pontjában foglaltakra hivatkozással).
Felelősségbiztosítás;
Az ajánlathoz csatolandó az Ajánlatkérő által a Szerződéstervezetben meghatározott
paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosításról (telj.-i határidőt követő 36 hónapig
érvényes kb. tárgya szerinti kiv. tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás, kárérték
limitje legalább 500 millió HUF/káresemény, és legalább 1 milliárd HUF/kárév) szóló
Ajánlattevő nyilatkozat.

Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 34.500.000,-Ft összegű ajánlati biztosíték
nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján.

Szerződés időtartama, teljesítés határideje, részhatáridők megjelölése (ha van):
A szerződés időtartama: 18 hónap

Az előkészítő-team és a bíráló bizottsági tagok neve, szakmai felkészültsége:
Előkészítő team tagjainak neve, szakmai felkészültsége:
Projekt-felelős: Wittmajer Edit, beruházási ügyintéző - közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem, műszaki feltételek meghatározása
Diczkó János, Városüzemeltetési és Beruházási Iroda, irodavezető - közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem, műszaki feltételek meghatározása
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Kiss István - (megbízás alapján) közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem, műszaki feltételek
meghatározása
Dr. Sirály Katalin ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó - közbeszerzési és
jogi szakértelem
Dr. Réthy Tamás, ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó - közbeszerzési és
jogi szakértelem
Galambos Nóra közbeszerzési és pályázati referens - közbeszerzési adminisztráció
A teljesítés igazolására jogosult:
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda vezetője/ Projektmenezsdment Iroda vezetője
Az eljárás lebonyolításában közreműködő Bíráló Bizottság tagjai (név, szakmai
felkészültség:
Bírálóbizottság elnöke: Orczy Antal, önkormányzati képviselő
Bírálóbizottsági tag: Tímár Gyula, önkormányzati képviselő
Pénzügyi szakértelem: Jambrisekné Borhy Gabriella, gazdasági irodavezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Diczkó János, Városüzemeltetési és Beruházási
Iroda, irodavezető
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Sirály Katalin ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (Sirály és Társa Ügyvédi Iroda)
A szakmai ajánlat (projekt megvalósítási módszertan, kockázatkezelési leírás), mint bírálati
részszempont értékelésére kijelölt szakmai zsűri tagjai a bírálat kezdetéig kerülnek kijelölésre.
A helyettesítésről a döntéshozó külön utasításban rendelkezik.
A közbeszerzési eljárást a Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján kell lebonyolítani.
Bírálóbizottsági tagok felelőssége: a Közbeszerzési Szabályzat szerint. A bíráló bizottsági
tagok a Közbeszerzési Szabályzat szerint felelősségi nyilatkozatot kötelesek tenni, valamint
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, kiértékelésre és a döntésre a Kbt. alapján, megfelelő
határidőben kerül majd sor.
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor a Kbt. vonatkozó
előírásai alapján. A szerződés kötelezettségvállalási rendje szerint a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja,
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének szabályozása szerint írásban köthető meg, a
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határidőben kerül majd sor.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor a Kbt. vonatkozó
előírásai alapján. A szerződés kötelezettségvállalási rendje szerint a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja,
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének szabályozása szerint írásban köthető meg, a
részvételi/ ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlatának tartalma szerint.

A feladatok időbeli ütemezése:
A határidők:
- várható részvételi/ajánlattételi határidő,
- hiánypótlás,
- összegzés megküldése az ajánlatok elbírálásáról,
- szerződéskötés tervezett időpontja
a Kbt. előírásainak megfelelően kerülnek megállapításra.
A fenti paraméterek szerint a közbeszerzési eljárás elindítható.

Budapest, 2019.01.21.

/
dr. Nagy Gábor Tamás
.
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polgármester
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