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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147591-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Szombathely: Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 076-147591
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Szombathelyi Egyházmegye
AK17378
Berzsenyi tér 3.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda, Támis Norbert, 1183 Budapest,
Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó)
Telefon: +36 306314014
E-mail: tamis.norbert@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
NUTS-kód: HU222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.martinus.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szombathelyiegyhazmegye.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://targetconsulting.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/folyamatban/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés)

I.5)

Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Szombathelyi Püspöki Palotában festőrestaurálási munkálatok elvégzése.

II.1.2)

Fő CPV-kód

19/04/2017
S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/6

HL/S S76
19/04/2017
147591-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást

2/6

92522200
II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Szombathelyi Püspöki Palotában festőrestaurálási munkálatok elvégzése
A választott eljárástípus – tárgyalásos eljárás – jogalapja: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (5) bek. első mondata
alapján alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
92522200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222
A teljesítés fő helyszíne:
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. hrsz.6005, Püspöki Palota.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelés
Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés „Szombathelyi Püspöki Palotában festőrestaurálási munkálatok
elvégzése” tárgyban, az alábbi feladatok ellátásával:
a.) Díszterem mennyezeti kép és falfestmények kutatása és teljes restaurálása
— mennyezetkép: kb. 197 négyzetméter
— oldalfalak festményei: kb. 373 négyzetméter
b.) a Szent Pál teremben található Dorffmaister vászonképek restaurálása – a vászonképek összfelülete
hozzávetőlegesen 50,55 négyzetméter
c.) fa díszkeretes vászonképek restaurálása – összfelület hozzávetőlegesen 7,356 négyzetméter
Vállalkozó feladatát képezi a restaurálás folyamatáról szakszerű, írott és fényképes dokumentáció elkészítése
és annak Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása nyomtatott példányban, valamint elektronikus
példányban CD-n/DVD-n/e-mail útján egyaránt.
Az eljárás tárgyát képező festmények és képek a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott
műemlékeknek tekintendők.
A feladatok,pontos leírását és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás
tartalmazza.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek. megfelelően megvizsgálta, hogy
a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattételt. A vizsgálat során arra a megállapításra jutott, hogy a beszerzés tárgyának
jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgyát képező restaurátori munkák nem oszthatók szét különböző művészi
stílust képviselő restaurátorok között, ugyanabban a stílusban kell elkészíteni a felületet, nem lehetnek eltérő
szín, hatás-, egyéb művészeti jellemzőkben eltérések, egységes stílusjellemzőkkel kell, hogy rendelkezzen az
egész felület.
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II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-2016-00015.

II.2.14)

További információk
A VI.3) pont kiegészítéseként:
Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejáratát követően következik be.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) illetve
q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
M/1. 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja.
M/2a. 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja.
M/2b. 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolási
módok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzést Ajánlatkérő tervei szerint az Európai Unió, és a Magyar Állam együttesen finanszírozza a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. Az ellenérték kifizetése a Megrendelő
(Ajánlatkérő) részéről történik a mindenkor hatályos, kifizetésekre irányuló jogszabályok alapján.
Projektazonosító: GINOP-7.1.4-16-2016-00015, azzal, hogy az Ajánlatkérő jelen beszerzés finanszírozására
még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.
Finanszírozási forma: utófinanszírozás.
Támogatási intenzitás: 100 % (tervezetten).
A ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. foglaltaknak megfelelően történik.
Amennyiben a szerződés teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélkül történik, az ellenérték kifizetésének
teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerinti szabályoknak
megfelelően történik.
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Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.kozbeszerzes.hu
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1) Teljes ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft) – Súlyszám: 80.
2) A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2a. alkalmassági követelmény szerinti restaurátor szakember 60 hónap
feletti, festmények és/vagy képek restaurálásában szerzett gyakorlatának időtartama (naptári hónapokban)Súlyszám: 20.
Az értékelés módszere a közbeszerzési dokumentumban kerül részletesen kifejtésre.
IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 03/05/2017
Helyi idő: 12:00

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2)
Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)

További információk:
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának (TED) jelen
pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban (továbbiakban: KD) kerülnek kifejtésre.
1. A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 3.
2. Ajánlatkérő a III.1.4) pont kiegészítéseként közli, hogy jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények
az alábbiak: M/1. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító részvételi
felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen legalább nettó 100 000 000 HUF értékű vagy
legalább 450m2 felületű, műemléki védelem alá eső festmények illetve műemléki védelem alá eső képek
restaurálására vonatkozó, előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2. Részvételre jelentkező alkalmas, ha rendelkezik:
M/2a. Minimum 1 fő, restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész vagy okleveles restaurátor vagy
okleveles iparművészeti tárgyrestaurátor szakképzettséggel rendelkező, teljesítésbe bevonni kívánt restaurátor
szakemberrel, akinek festmények és/vagy képek restaurálásában minimálisan 60 hónapos gyakorlata van;
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M/2b. Minimum 1 fő, minimálisan középfokú restaurátor szakképzettséggel rendelkező, teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberrel, akinek minimálisan 36 hónapos gyakorlata van festmény- és/vagy képrestaurálási
feladatok elvégzésében.
3. A jelentkezéssel szemben támasztott formai követelményeket a KD tartalmazza.
4. Részvételi jelentkezések felbontása (a Kbt. 68. § (1) bek. foglaltakkal összhangban, a részvételi határidő
időpontjával egyezően): 3.5.2017. 12:00 óra. A bontás helyszíne: Target Consulting Bt. 1183 Budapest, Ráday
Gedeon u. 1. D/II. ép. II. em. 3. (23. ajtó).
5. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban a részvételi jelentkezés megtételének/ajánlatok benyújtásának
elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát KD-t. A KD-t részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre
jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésében megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a
részvételi határidő lejártáig.
6. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a részvételre jelentkezésben atekintetben, hogy van-e
folyamatban a jelentkezővel szemben cégügyben el nem bírált módosítás.
7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását (M/1., M/2a., M/2b.) a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozta
meg (321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) és 39. § (3) bek.).
8. Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 66. § (3) bek. alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot
(Kbt. 73. § (3) bek.).
9. Az ajánlatkérő jelezni kívánja, hogy jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a végső
(ajánlati kötöttséggel terhelt) ajánlatok mellé ajánlati biztosíték benyújtását fogja megkövetelni, a Kbt. 54. §
rendelkezései szerint. Az ajánlati biztosíték összege: 2 000 000 HUF.
10. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nincsen olyan eleme a KD-nak, amelyről Ajánlatkérő rögzíteni szeretné,
hogy arról nem tárgyal.
11. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
12. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás végén, a nyertes ajánlattevővel
kötendő szerződésben összkockázatú szakmai felelősségbiztosítás meglétét kívánja előírni a nyertes
ajánlattevő számára, minimum 10 000 000 HUF/év és minimum 3 000 000 HUF/biztosítási esemény
limitösszegekkel.
13. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot NEM alkalmazza.
14. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: Támis Norbert (Lajstromszám:
00109).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
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VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2017
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