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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 17004510Telefon: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)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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:

Sümegi vár műemlékegyüttes felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000899082019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
33850072

Daróczi Út 3

Budapest HU110 1113

Vágó Margit

info@nofnkft.hu +36 709023365

www.nkvp.hu/nof

E-Tender Közbeszerzési Szaktanácsadó Zrt. EKRSZ_
93723707

Bem József Utca 9.

Budapest HU110 1027

Morison Márk

kozbeszerzes@etenderzrt.hu

www.etenderzrt.hu
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

164A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 163-399780A 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 Sümegi vár (Műemléki törzsszáma: 5310) - tervdokumentáció szerinti felújítására és a felújítással összefüggő egyéb meghatározott 
feladatok elvégzésére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a GINOP-7.1.1-15-2016-00012 azonosító számú 
projekt keretében – vállalkozási szerződés.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Sümegi vár műemlékegyüttes felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

MÁSODIK RÉSZ - XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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)

1. értékelési szempont (ár) 1. értékelési szempont tekintetében az értékelés alapját az ár az alábbiak szerint képzi: Ajánlatkérő a 
költségvetés tételeire adott nettó megajánlások összegét értékeli. A Felolvasó lapon szerepeltetendő ajánlati árat a kiadott, „Árazatlan 
költségvetés” segítségével számolhatják ki. Az Egységár táblázatokban (valamennyi sorban, valamennyi oszlopban) kizárólag nettó 
egész forintra kerekített összeg adható meg! Az ajánlati árat valamennyi tétel esetén kerek egész magyar forintban kell megadni. A 
táblázat „Összesen” sorában szereplő nettó összeget kell a Felolvasólapon szerepeltetni az ajánlattételhez! Ajánlatkérő rögzíti, hogy az
ár tekintetében meghatározott valamennyi alszempontra adott megajánlást külön értékeli a megadott képlettel. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben 
rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges 
költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő 
számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni 
minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az értékelés módszere az 1. értékelési szempont, a nettó ajánlati ár esetében a fordított 
arányosítás. MINŐSÉGI SZEMPONT: 2.1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, 
műemléki épülethez kapcsolódó kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata 
Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által megnevezett szakember az 
ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2.1. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen 
hány hónap műemléki épülethez kapcsolódó kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik magasépítési kivitelezés 
területen. MINŐSÉGI SZEMPONT: 2.2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, 
magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó építménygépészeti területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
többlet tapasztalata Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által 
megnevezett szakember az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2.2. pontjában foglalt minimális szakmai 
tapasztalaton túl összesen hány hónap magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó építménygépészeti területen szerzett szakmai 
tapasztalattal rendelkezik. MINŐSÉGI SZEMPONT: 2.3. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai 
tapasztalaton felüli, magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó építményvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai többlet tapasztalata A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési alszempontok 
tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az 
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 100,00 pontot! Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési 
alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által megnevezett szakember az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M/2.3. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó
építményvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik! Ajánlatkérő a minőségi kritériumok értékelését az egyenes
arányosítás módszerével értékeli.

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:

1000

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

Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelést az előírtak szerint 
igazolta, kizáró ok hatálya alatt nem áll, továbbá az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Szöveges értékelés:

10000Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 766.995.655,-Ft A III.1.3) M/2.1. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, 
műemléki épülethez kapcsolódó kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata: 64 
hónap A III.1.3) M/2.2 meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, magasépítési kivitelezéshez kapcsoló-dó építménygépészeti 
területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata: 60 hónap III.1.3) M/2.3 megh. szakmai 
tapasztalaton felüli magasépítési kivitelezéshez kapcsolódó építményvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember többlet tapasztalata: 60 hónap

14400276243Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Rózsatő Utca 10

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:
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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:

2020.03.29Lejárata:2020.03.20Kezdete:

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok 
hatálya alatt nem áll, továbbá az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak, továbbá a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be, valamint ajánlata a megemelt 
fedezet összegére tekintettel is megfelelő. Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 766.995.655,-Ft

14400276243Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Rózsatő Utca 10

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Bontási munkák-, Építészeti munkák-, Gépészeti munkák -, Elektromos munkák-, Közműépítési munkák- és területrendezési 
munkák egyes részei, restaurátori felügyelet, régészeti szakfelügyelet, kőrestaurátori munkák végzése

Ódon Patina Kft (2614 Penc, Árpád u. 10.) - 27126592-2-13

2020.03.19

2020.03.19
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem végezte el, így érvényessége nem 
állapítható meg: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8300 Tapolca Gyulakeszi Út 8.)

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:




