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Internetcím(ek)

+36 17996690Fax:+36 301782709Telefon: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)

+36 14578041Fax: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:

A szigetvári vár turisztikai célú fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001167032019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
33850072

Daróczi Út 3

Budapest HU110 1113

Szalay Árpád

kozbeszerzes@nofnkft.hu +36 705076191

http://nkvp.hu/nof/

VMC Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
29499812

Csejtei Utca 16. 15214/4

Budapest HU110 1025

Németh Ferenc

kozbeszerzes@vmcconsulting.hu

http://nkvp.hu/nof/



EKR001167032019

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

Alapmennyiség: — „A” jelű kazamata: A földszinten a három nyugati terembe fedett-nyitott kiállítótér (nettó 266 m2), mellette előtér (
nettó 335 m2) és kávézó, a kapualj keleti oldalán (nettó 617 m2) az ágyútermekben kiállítótér épül raktár-műhely blokkal. A teljes 
földszinti területen beton padló épül, a falakat javítjuk, fúgázzuk, szigeteljük,a gépészeti és elektromos rendszereket kiépítjük. (fszt. 
össz nettó: 952 m2 belső és 347 külső területtel) Az épület előtt a terepet süllyesztjük (53 m3) gerendalépcsős csatlakozással (104,9 
fm) az eredeti terephez. Kis szakaszon a sétányt korrigáljuk. A homlokzatfelújítási munkák a földszinti 48 darab nyílászárót is 
beleértve az alapmennyiség részét képezik. A műemlék épület teljes nettó alapterülete: 1842 m2. Az építőmesteri (1432 m2),a 
belsőépítészeti (335 m2), és a közműépítési (600 m) munkák is a közbeszerzési eljárás részét képezik. A jelen beruházás keretében a 
rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett teljes nettó alapterület: 1432 m2. Az emeleti félbehagyott épületszerkezeteket részben 
bontjuk és átépítjük (60 m2), a zöldtető szigetelését,vízelvezetését és támfalait újra építjük (760 m2). A földfeltöltést visszaállítjuk a 
két fő megmaradó fémlemezfedésű épülettömb körül. A bejárat tengelyében elbontjuk a felépítményt (60 m2), helyette kilátó terasz 
épül. A vasbeton szerkezeteket, szigeteléseket, vízelvezetést, új járófelületeket megépítjük, feltöltések készülnek gyep és extenzív 
zöldtető fedéssel. Megépül a gépészeti emeleti tér (180 m2), a nyílásokat vízbiztosan takarjuk. — „D” jelű jegypénztár: A mai fabódé 
bontandó, jegypénztár a déli várkapu melletti támfal mögött épül. A várbejáratánál a téglafalat el kell bontani, mögötte a földet 
kitermelni. A kialakított területen vasbeton szerkezetűpénztár-helyiség épül(nettó 10 m2), amelyet a bontott téglákból visszaállított 
falazat takar. A vasbeton szerkezet mögött extrudált polisztirol hőszigetelés és Dörken szivárgó rendszer készül. Az építményen 2 
nagyméretű nyílás, a tégla falazatban 8 mm vtg. acél keretbe falazott tégla felületű ajtó készül, — Hidak és Belsővár bemutatása: A 
meglévő betonhíd helyett új, faszerkezetű gyaloghíd készül acél korláttal.Az északnyugati bástyában a romterületen értelmező 
bemutatás történik. A bejárási útvonalat zúzottkő (~707 m2) és a feltételezett bejáratok helyén acél lépcsők ill. acél járófelület jelzik. 
Az épülettömegek belső tereit a romfalak magasságában feltöltjük (össz menny: ~493 m3), a mára elpusztult romfalak vonalán a 
feltöltést lépcsőzött fémszegély támasztja meg (96,5 fm). A romfalak helyreállítása az elvégzendő feladatok részét képezi. A 
létesítmény műemléki törzsszáma: 477 A kazamata, jegypénztár és belső vár bemutatásának nettó alapterülete: 2010 m2 Opció1: — „A
” jelű kazamata: Az emeleten a nyugati épületrészben multifunkcionális kiállítóteret (nettó 283 m2), a keleti részben irodákat, 
öltözőket alakítunk ki. (nettó: 230 m2) Az emeletráépítés homlokzati felületei nyílászárói megépülnek, a homlokzat vízszintes osztású, 
sötét színű faburkolatot (az üvegfalak előtt vízszintes árnyékolólamellákkal), az extenzív zöldtetőkkel fedett teraszok menti „támfalak” 
acéllemez borítást kapnak, — „B” jelű, a dzsámival összeépített Andrássy-kastély épülete (a dzsámi nem tervezési terület): Az emeleten
kiállítóterek épülnek (nettó 180 m2), a meglévő lépcső és csatlakozó födémsávja helyett új acélszerkezetű lépcső, valamint lift készül (
45 m2). A dzsámival összeépített tetőszerkezet állagvédelme, a pince szigetelése,valamint az elavult pincei kazán cseréje, a felesleges 
kémények, szellőzők bontása, a bejárati nagyméretű üvegfal cseréje készül el. Az emeletre vezető lépcső indulásánál üvegsávban új 
kijárat létesül. Az épületnyugati oldalán gyepfúgás kőburkolat épül (70 m2), a nyugati bejárat előterében a téglaburkolatok és rámpák 
újraépítendőek (89,5 m2) Opció2: — „C” jelű kapitány pince a keleti várfal mellett: A pincében kialakított borozó (nettó 117 m2) 
gépészeti korszerűsítése készül el elektromos infra fűtéssel, az erősáramú kábelek a bontandó kémény helyén kerülnek átvezetésre. A 
mosdók a válaszfalak bontásával és új gipszkarton válaszfalakkal új alaprajzzal újulnak meg a felülvilágítók megtartásával. (nettó 9,2 
m2) A bejáratoknál található víznyelő folyókák nagyobb kapacitásúra cserélendők. A homlokzati téglafalak sérült/fagyott téglái 
cserélendők. A keleti várfalsétány és a felvezető rámpaburkolata is felújítandó (239 m2) A műemlék épület teljes nettó alapterülete: 
kazamata 1842 m2, kastély 604 m2. Az opcióval érintett terület 1262,7 m2. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint 
árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra és kifejtésre. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel. Az 
opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében 
szerződéskötéskor, vagy a szerződéskötést követő 6 hónap során bármikor éljen,és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye 
azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. Opció lehívása esetén annak teljesítési 
határideje megegyezik az alapmennyiség teljesítési határidejével.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A szigetvári vár turisztikai célú fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Második rész XV. fejezet.

Uniós Nyílt eljárás
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Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ajánlattevő az alkalmasságát már az ajánlata részeként 
megfelelően igazolta. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó 
ajánlati ár (nettó Ft): 1 198 419 397 „A” jelű kazamata épület és „B” jelű, a dzsámival összeépített Andrássy-kastély épületének (
OPCIÓ 1) egyösszegű nettó ajánlati ára (nettó Ft): 340 924 318 „C” jelű kapitány pince (OPCIÓ 2) egyösszegű nettó ajánlati ára (
nettó Ft): 41 878 236 AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember műemlék épület kivitelezése során szerzett többlet szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 41 AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember alkalmassági követelményben 
előírt szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 
hónap): 43 AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli 
építményvillamossági területen szerzett szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap): 43

10738885220ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, 
Millennium Köz 1.

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti felhívása alapján megfelelően igazolta. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): 1 097 359 111 „A” jelű kazamata épület és „B” jelű, a 
dzsámival összeépített Andrássy-kastély épületének (OPCIÓ 1) egyösszegű nettó ajánlati ára (nettó Ft): 315 547 555 „C” jelű 
kapitány pince (OPCIÓ 2) egyösszegű nettó ajánlati ára (nettó Ft): 39 111 940 AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember műemlék 
épület kivitelezése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36 AF III.1.3) M/2.2. 
szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett 
szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap): 36 AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alkalmassági 
követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett szakmai többlettapasztalata (
minimum 0, maximum 36 hónap): 36

11017505202O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7960 
Sellye, Dráva Utca 4.

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:

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:

223A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 223-545971A 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:

Igen
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Karakterkorlátozás miatt a VI.1.10) pontban kerül kifejtésre.

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:

Az ellenszolgáltatás összege: Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): 1 097 359 111 „A” jelű 
kazamata épület és „B” jelű, a dzsámival összeépített Andrássy-kastély épületének (OPCIÓ 1) egyösszegű nettó ajánlati ára (
nettó Ft): 315 547 555 „C” jelű kapitány pince (OPCIÓ 2) egyösszegű nettó ajánlati ára (nettó Ft): 39 111 940 Az ajánlat 
kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Az eljárásban továbbá nem áll fenn egyetlen 
eredménytelenségi ok sem, így az eljárás eredményessé nyilvánításának nincs akadálya.

11017505202O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7960 Sellye
, Dráva Utca 4.

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)

Az „Ár” szempont valamennyi alszempontja esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számította ki a pontszámokat az 
alábbi képlet alapján. P= Alegjobb / Avizsgált × (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 2-4. részszempontok (Minőségi kritérium részszempontjai) esetében ajánlatkérő az alábbi képletet 
alkalmazza. P= Avizsgált / Alegjobb × (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P 
max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme

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:

Értékelési pontszámok részszempontonként: Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft
): 9,16 „A” jelű kazamata épület és „B” jelű, a dzsámival összeépített Andrássy-kastély épületének (OPCIÓ 1) 
egyösszegű nettó ajánlati ára (nettó Ft): 9,26 „C” jelű kapitány pince (OPCIÓ 2) egyösszegű nettó ajánlati ára (
nettó Ft): 9,34 AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember műemlék épület kivitelezése során szerzett többlet 
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 10 AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 
alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap): 10 AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alkalmassági 
követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap): 10

Szöveges értékelés:

942.21ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékelési pontszámok részszempontonként: Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft
): 10 „A” jelű kazamata épület és „B” jelű, a dzsámival összeépített Andrássy-kastély épületének (OPCIÓ 1) 
egyösszegű nettó ajánlati ára (nettó Ft): 10 „C” jelű kapitány pince (OPCIÓ 2) egyösszegű nettó ajánlati ára (
nettó Ft): 10 AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember műemlék épület kivitelezése során szerzett többlet szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 10 AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember alkalmassági 
követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap): 10 AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alkalmassági 
követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap): 10

Szöveges értékelés:

1000O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Kapacitást nyújtó szervezetek: - Pécsi Tatar ZRt. (adószám: 11004400-2-02), igazolt alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3)
M/1. pont; - JURTA-PLUSZ Kft. (adószám: 12911402-2-02), igazolt alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pont; - 
Lusztig Károly, igazolt alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.2. pont; - Hornung László, igazolt alkalmassági 
követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.3. pont; - Böszörméter Bt. (adószám: 22340672-2-02), igazolt alkalmassági követelmény
: ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.4. pont.

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:

2020.05.22Lejárata:2020.05.13Kezdete:

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:

2020.05.12

2020.05.12
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