
EKR000614072019 2020.09.23 15:23:20

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax: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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

BartókB tér szabadtérépítészet CSIKK rekonstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000614072019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_9721835
3

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Bárdos Katalin

bardos.katalin@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537661
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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:

184A 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

Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán szabadtérépítészet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-
00029 azonosító számú projekt (Projekt címe: „Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése”) 
keretein belül, valamint a Csók István Képtár külső rekonstrukciója.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BartókB tér szabadtérépítészet CSIKK rekonstrukció

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Kbt. III. rész XVII. fejezet 117. § szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.  
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: a részszempontokon belül az értékelési 
pontszám az alábbiak szerint kerül kiszámításra (két tizedes jegyig): 
1. részszempont:  
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti (MV-É) szakember szempontnál 
alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban / Ajánlatkérő által meghatározott 
Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték)*10*10. (Egyenes arányosítás)  
2. részszempont: 
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti MV-ÉV szakember szempontnál 
alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban / Ajánlatkérő által meghatározott 
Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték)*10*7. (Egyenes arányosítás)  
3. részszempont: 
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti MV-É-M szakember szempontnál 
alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban / Ajánlatkérő által meghatározott 
Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték)*10*7. (Egyenes arányosítás) 
4. részszempont:  
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti műemléki restaurátor (kő szakágra) 
szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban / 
Ajánlatkérő által meghatározott Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték)*10*6. (Egyenes arányosítás.)  
5. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat 
ajánlati ára)*10*70.  
(Fordított arányosítás) 

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:

Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő benyújtott 
ajánlata az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes. 
Az Ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb.

Szöveges értékelés:

1000Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 231 875 122,- 
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember szakmai többlettapasztalata: 122 hónap melyből 
Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe.  
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV szakember szakmai többlettapasztalata: 133 hónap melyből 
Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe. 
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É-M szakember szakmai többlettapasztalata: 94 hónap, melyből 
Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe. 
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott műemléki restaurátor szakember szakmai többlettapasztalata: 39 
hónap, melyből Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe. 

11800756207Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést: 
Ajánlattevő az alkalmasság igazolására vonatkozó hiánypótlási felhívásban előírt alábbi hiányosságokat nem pótolta az előírt 
határidőre és a megjelölt hiányok a későbbiek során már nem pótolhatóak: 
 
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat esetében; 
 
- „Teljesítésbe bevont szakemberekre vonatkozó nyilatkozatban” feltüntetett M/2. pont szerinti MV-É-M szakember szakmai 
önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata; 
 
- „Teljesítésbe bevont szakemberekre vonatkozó nyilatkozatban” feltüntetett M/2. pont szerinti szakember műemléki 
restaurátor, kő szakágra vonatkozó szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata. 

11121426208Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Magyarország 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

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:

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (adósz:11469830244; III.1.3 M1), Lászlóvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
(asz:11457190207, III.1.3 M2), Rigel-Art Művészeti Kft(asz:24946748242, III.1.3 M2, III.1.3 M1/1)

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:

Nyertes Ajánlattevő az alábbi kiválasztási szempontok alapján: 
Ellenszolgáltatás összege (nettó ajánlati ára) (HUF): 231 875 122,- 
Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú ajánlat az alábbiak miatt: 
Nettó ajánlati ára) (HUF): 231 875 122,- 
Az eljárásban az alkalmasság megítéléséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata a szakembereknek: 
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember szakmai többlettapasztalata: 122 hónap melyből 
Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vett figyelembe.  
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV szakember szakmai többlettapasztalata: 133 hónap melyből 
Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vett figyelembe. 
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É-M szakember szakmai többlettapasztalata: 94 hónap, melyből 
Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vett figyelembe. 
Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott műemléki restaurátor szakember szakmai többlettapasztalata: 39 
hónap, melyből Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vett figyelembe. 

11800756207Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Sziget utca 13

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)

További információ a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.17 14:19:20 zsbelso

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

Kbt. 131. § (6) bekezdése

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.24Lejárata:2020.02.14Kezdete:

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:

 
- Relevancia esetén Ajánlattevői nyilatkozat erőforrás igénybe vételére vonatkozóan és a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó 
okirat.

2020.02.14

2020.02.14
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