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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Bp, Üllői út 455. sz. alatti épület átalakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Legfőbb ÜgyészségAjánlatkérő 
neve:
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1210 m2 alapterületű épület belső elrendezésének átalakítása az új funkciónak megfelelően, válaszfalak, álmennyezetek, nyílászárók 
átépítésével, akadálymentesség követelményeinek megfelelően, szőnyegburkolatok cseréjével. Földszinti területen irattár kialakítása 
gördíthető irattári állványrendszer beépítésével. Építészeti átalakításhoz kapcsolódó épületgépészeti szerelés, továbbá erős- és 
gyengeáramú szerelés

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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A Kbt. 69. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást 
kiegészítő dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján 
értékeli az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban foglalt alábbi módszer és szabályok szerint. Ajánlatkérő az 
ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]. Minőségi szempont - 
Megnevezés: jótállás (hónap) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) Súlyszám: 5 késedelmi kötbér (%)(minimum 0,05 %, maximum 
0,15 %) Súlyszám: 10 igényelt határidőhöz képet korábbi teljesítés minimum 60 maximum 75 nap befejezés Súlyszám: 15 Ár szempont 
- Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70 Adható pontszám alsó és felső határa 1-100. 1. Ajánlati ár (nettó forint) súlyszám: 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1001

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

23243

Szöveges értékelés:

8666VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

23467

Szöveges értékelés:

9630E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

23638

Szöveges értékelés:

8314Weiser Károly egyéni vállalkozó

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF): 149 799 542 Jótállás (a jogszabály által előírt időtartamon túl: minimum 
12 hónap,maximum 36 hónap): 36 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05 %, maximum napi 0,15%): 0,15 Teljesítési határidő (
minimum 60 nap, maximum 75 nap): 75

11321310219VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 8200 Veszprém, Radnóti Tér 2/A

Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF): 122 247 314 Jótállás (a jogszabály által előírt időtartamon túl: minimum 
12 hónap,maximum 36 hónap): 36 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05 %, maximum napi 0,15%): 0,10 Teljesítési határidő (
minimum 60 nap, maximum 75 nap): 73

13565884243E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1094 Budapest, Páva 
Utca 32./B. 2.em.12.

Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF): 135 668 164 Jótállás (a jogszabály által előírt időtartamon túl: minimum 
12 hónap,maximum 36 hónap): 36 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05 %, maximum napi 0,15%): 0,15 Teljesítési határidő (
minimum 60 nap, maximum 75 nap): 72

41045417243Weiser Károly egyéni vállalkozó, 1225 Budapest, Tündérrózsa Utca 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF): 122 247 314 Jótállás (a jogszabály által előírt időtartamon túl: minimum 
12 hónap,maximum 36 hónap): 36 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05 %, maximum napi 0,15%): 0,10 Teljesítési határidő (
minimum 60 nap, maximum 75 nap): 73

13565884243E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1094 Budapest, Páva Utca 32
./B. 2.em.12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

70 Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A megajánlott legalacsonyabb ajánlati árhoz 
viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a maximum 100 
pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: Megnevezés Jelölés Pontszám Az 
ajánlat pontszáma P Max pontszám Pmax 100 Min. pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlatban vállalt nettó ajánlati ár Avizsgált A 
legalacsonyabb vállalási nettó ajánlati ár Alegalacsonyabb Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. 
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 2. Jótállás (hónap) 
súlyszám: 5 A jótállás esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (leghosszabb 
jótállás) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül 
megállapításra a következő képlet alapján: Megnevezés Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma P Max pontszám Pmax 100 Min. 
pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlatban szereplő jótállási idő Avizsgált a meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után
a legmagasabb értéket képviselő ajánlat Alegjobb Ajánlattevőknek minimálisan 12 hónap , maximálisan 36 hónap jótállási időt kell 
vállalniuk. A jótállási időt egész számban kell megadni. A 36 hónap, vagy annál hosszabb jótállási idő esetében ajánlatkérő egyaránt 
maximális pontszámot oszt ki. Az így kapott pontszámok a jótállási idő súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a 
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 3. Késedelmi kötbér (%) súlyszám: 10 A 
késedelmi kötbér esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb 
kötbér) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül 
megállapításra a következő képlet alapján: Megnevezés Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma P Max pontszám Pmax 100 Min. 
pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlatban szereplő késedelmi kötbér Avizsgált a meghatározott szempontok szerinti értékelés és 
összegzés után a legmagasabb értéket képviselő ajánlat Alegjobb Az így kapott pontszámok a késedelmi kötbér súlyszámával 
felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 
Ajánlattevőknek minimálisan 0,05 %-os kötbérre kell ajánlatot tenniük. A kötbér %-os mértékét egész számban kell megadni. A 0,15 %,
vagy annál magasabb kötbér esetében ajánlatkérő egyaránt maximális pontszámot oszt ki. 4. Teljesítési határidő (naptári nap) 
súlyszám: 15 A teljesítési határidő esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A megajánlott legalacsonyabb 
időtartamhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően legrövidebb teljesítési határidő

építészeti feladatok ellátásának, statikai feladatok ellátásának, tűzvédelmi feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, 
akadálymentesítési feladatok, épületgépészeti feladatok, erősáram, gyengeáram feladatok egyes részei

-
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.17Lejárata:2018.09.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2018.09.05

2018.09.03




