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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 82999636Fax:+36 306782255Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://xn--nf-fka.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14306027Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág: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

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Komlódtótfalu, Kúria - fejl., építés, restaurálásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR001386002019
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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:

247A 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

A komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúria turisztikai célú fejlesztése, valamint állagmegóvási munkák megvalósításához szükséges építési
és restaurátori tevékenység. Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Alkalmasság igazolásában résztvevő 
szervezet: AIRSZ; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlati/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; 
Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, GINOP-7.1.1-15-2016-00023 forrásból megvalósítani 
tervezett műszaki tartalom: GINOP, 1773/2016. (XII. 15.) Korm.hat. által biztosított költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett
műszaki tartalom: HAZAI, 1092/2017. (II. 21.) Korm.hat. által biztosított költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett műszaki 
tartalom: MTÜ, NÖF Nonprofit Kft. költségvetésébe beépülő működési támogatásból megvalósítani tervezett műszaki tartalom: NÖF.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Komlódtótfalu, Kúria - fejl., építés, restaurálás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://xn--nf-fka.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Az 1. részszempont (Nettó ajánlati összár) értékelése (súlyszám: 70): 1.1. Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, 
súlyszám: 65 valamint 1.2. Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, súlyszám: 5. Az ajánlatok értékelése az 1.1.
és 1.2 értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.] 1. sz. 
mellékletének A.1.aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében 
a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A Felolvasólapon mind az alap-, mind az opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó 
ajánlati árat meg kell adni – a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően, pozitív egész számban. A 2. részszempont (A felhívás 
III.1.3) M.2.1) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 
hónap, egész hónapban megadva)) értékelése (súlyszám: 10): Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési részszempont vonatkozásában a 
Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
szóló - útmutatója [KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.] 1. sz. mellékletének A.1.ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes 
arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. A 3. részszempont (A 
felhívás III.1.3) M.2.2) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 
36 hónap, egész hónapban megadva)) értékelése (súlyszám: 10): Az ajánlatok értékelése a 3. értékelési részszempont vonatkozásában 
a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
szóló - útmutatója ([KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.] 1. sz. mellékletének A.1.ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes 
arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. A 4. részszempont (A 
felhívás III.1.3) M.2.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 

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:

100

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

1.1. Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF), pozitív egész 
számban megadva: 65 10 650 9,58 620,59. 1.2. Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – 
tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF), pozitív egész számban megadva: 5 10 50 9,69 48,46. 2. A felhívás III
.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 
hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva): 10 10 100 0 0. 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti 
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, 
egész hónapban megadva): 10 10 100 0 0. 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva): 5
10 50 0 0. 5. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli 
többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva): 5 10 50 0 0.

Szöveges értékelés:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Víg utca 57.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra
, hogy az ajánlat a hiánypótlást, felvilágosítást, illetőleg számítási hiba javítást követően mindenben megfelel az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az Ajánlattevő 
előzetes nyilatkozata és utólagos igazolási, nyilatkozatai és azok hiánypótlása alapján műszaki, illetve szakmai szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlatát az Ajánlatkérő által kért időpontig kifejezetten fenntartja, továbbá vele szemben 
kizáró ok nem áll fenn. 1.1. Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (HUF), pozitív 
egész számban megadva: 493 420 596* 1.2. Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati
ár (HUF), pozitív egész számban megadva: számítási hiba javítást követően, helyesen: 496 524 471,- Ft 2. A felhívás III.1.3) M
.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, 
egész hónapban megadva): 36 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli 
többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva): 36 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti 
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban 
megadva): 36 5. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli 
többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva): 36
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

Igen
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Víg utca 57.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra
, hogy az ajánlat a hiánypótlást, felvilágosítást, illetőleg számítási hiba javítást követően mindenben megfelel az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az Ajánlattevő 
előzetes nyilatkozata és utólagos igazolási, nyilatkozatai és azok hiánypótlása alapján műszaki, illetve szakmai szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlatát az Ajánlatkérő által kért időpontig kifejezetten fenntartja, továbbá vele szemben 
kizáró ok nem áll fenn. A Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Víg utca 57.) Ajánlattevő ajánlata az
értékelés szempontjára (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) tekintettel a legjobb ár-érték arányú
ajánlat. A Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Víg utca 57.) Ajánlattevő ajánlata az eljárás 
megindításakor az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet (nettó 412.878.497,- Ft) meghaladó mértékű ajánlati árat (számítási
hiba javítást követően, helyesen: 496 524 471,- Ft) tartalmaz; A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján 
feltételesen került megindításra. A bírálóbizottsági ülés időpontjában a Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (2040
Budaörs, Víg utca 57.) Ajánlattevő megajánlásának megfelelő anyagi fedezet nem áll rendelkezésre teljes egészében.

11718873213Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Víg Utca 57

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

36 hónap, egész hónapban megadva)) értékelése (súlyszám: 5): Az ajánlatok értékelése a 4. értékelési részszempont vonatkozásában a 
Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
szóló - útmutatója [KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.] 1. sz. mellékletének A.1.ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes 
arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő 2020. március 19. napján, 2020. március 30., 16:00 órai határidővel valamennyi Ajánlattevőt felkérte a Kbt. 70. § (2) 
bekezdése alapján a benyújtott ajánlatuknak az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított további hatvan napig (2020.
május 29. napjáig) történő fenntartására; ezzel együtt az ajánlati biztosítékok meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére történő 
kiterjesztésére. A megadott határidőig mindkét Ajánlattevő nyilatkozott; a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében fenntartják ajánlataikat;
tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosítékot Ajánlattevők átutalással teljesítették, azok összege felett Ajánlatkérő továbbra is 
rendelkezni tudott. Ajánlatkérő 2020. május 20. napján, 2020. május 30., 16:00 órai határidővel valamennyi Ajánlattevőt felkérte – a 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.695/33/2016. számú határozatában foglaltakkal összhangban – felkéri Ajánlattevőket a közbeszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlatukra vonatkozó, meghosszabbított ajánlati kötöttségük további 60 napra (2020. július 28. napjáig) történő 
KIFEJEZETT fenntartására.; ezzel együtt az ajánlati biztosítékok meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére történő kiterjesztésére. A 
megadott határidő lejárta előtt (2020.május 21. napján) mindkét Ajánlattevő nyilatkozott; hogy kifejezetten fenntartják ajánlataikat; 
tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosítékot Ajánlattevők átutalással teljesítették, azok összege felett Ajánlatkérő továbbra is 
rendelkezni tud. Ajánlatkérő – a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel az Ex Voto Régészeti Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1188 Budapest, Határ utca 64., 1. ajtó) Ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el.

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:

2020.06.22Lejárata:2020.06.12Kezdete:

2020.06.11

2020.06.11




