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A teljesítésben részt vevő költöztetés irányító szakember Felhívás III.1.3/ pont M/2. pont szerinti minimumkövetelményen felüli 
többlettapasztalata (0-24 hónap): 24 
 
Opciós tételek nettó ajánlati ára típusonként 
1) Műtárgyak, műtárgy bútorok, speciális szállítási feltételeket igénylő tárgyak opciós ára (nettó egységár (Ft)/ tétel): 
400 000 
2) Speciális szállítást igénylő kő műtárgyak opciós ára (nettó egységár (Ft)/ tétel): 
230 000 

13135511213Hungart Logistic Kft., Magyarország 2030 Érd, Szajkó Utca 5.

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

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:

5A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 003-003356A 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

Szent István Király Múzeum Rendház épületében található, speciális szállítást igénylő tárgyak költöztetése III.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen



EKR001500572019

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5)., a VI.3.8) és VI.3.9). pontjaiban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő ajánlatokat az ajánlati felhívásban megadott, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat értékelési szempontja alapján 
értékeli az alábbiak szerint. 
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-10 pont. 
A pontozás módszere: a legjobb ajánlat kapja a maximum 10 pontot, a többi ehhez viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 
(értékarányosítás módszere) az alábbiak szerint: 
 
1. részszempont:         Nettó ajánlati ár (nettó HUF)                                90 – súlyszám 
Az értékelés alapját a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár képezi. 
Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték 
hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet 
alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb nettó ajánlati ár, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a 
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 
 
                                                       Legjobb ajánlat tartalmi eleme 
P (vizsgált ajánlat pontszáma)= ----------------------------------------------- x 10 
                                               Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
2. részszempont:         A teljesítésben részt vevő költöztetés irányító szakember Felhívás III.1.3/ pont M/2. pont szerinti 
minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (0-24 hónap)                 
10 – súlyszám 
 
A szakember szakmai tapasztalatát hónapokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem hónapokban adja meg a szakember 
szakmai tapasztalatát ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
 
Ajánlatkérő összesen 48 hónap szakmai tapasztalatot értékel, melyből 24 hónap az alkalmassági minimumkövetelményhez szükséges 
tapasztalat, így kizárólag az ezen felüli többlettapasztalat (max 24 hónap) kerül értékelésre. 
 
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik (az alkalmassági minimumkövetelményhez szükséges 24 
hónapon felüli) többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 1 pontot kapja. 
 
Adott esetben a 48 hónapnál kedvezőbb szakmai össztapasztalatot tartalmazó ajánlatnál a maximális értékű többlettapasztalat kerül 
alkalmazásra a képletben és a 48 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai össztapasztalat egyaránt a maximális pontszámot 
kapja. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmény tekintetében több költöztetés irányító szakembert mutat be, Ajánlatkérő a 
magasabb értékű többlettapasztalattal rendelkező szakembernek a többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több 
szakember többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő többlettapasztalatot értékeli Ajánlatkérő.  
 
Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték 
hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. A legkedvezőbb 
ajánlat a legtöbb szakmai tapasztalatot tartalmazza, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok 
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 

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:

101

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

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: A teljesítésben részt vevő költöztetés irányító szakember 
Felhívás III.1.3/ pont M/2. pont szerinti minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (0-24 hónap): 24 
Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont) 100,00 Nettó 
ajánlati ár (HUF): 21 395 000,- HUF Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata 
(súlyszám: 90 pont) 900,00 Összpontszám szerinti helyezés: 1.

Szöveges értékelés:

1000.00Hungart Logistic Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

3) Régészeti gyűjteményhez tartozó doboz, kosár, tároló opciós ára (nettó egységár (Ft)/ tétel): 
55 000 
 
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 21 395 000 
 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel nem igazolta megfelelően az alkalmassági  
követelményeknek való megfelelést.  
Ajánlattevő az előírt felvilágosításkérésre vonatkozóan sem igazolta megfelelőn az Ajánlati felhívás III.1.2. pontjában 

25021202209Mecenatura Betéti Társaság, Magyarország 4032 Debrecen, Böszörményi Út 101. 1/5.

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az Eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.  Ajánlattevő az előírt hiánypótlást a megadott határidőn belül 
nem teljesítette. A Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó mondata alapján a korábban megjelölt hiány későbbi hiánypótlás során már 
nem pótolható.

147334352414V Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft., Magyarország 1051 Budapest, Széchenyi István Tér 7-8.

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 21 395 000,- Ft. Opciós tételek nettó ajánlati ára típusonként 
1) Műtárgyak, műtárgy bútorok, speciális szállítási feltételeket igénylő tárgyak opciós ára (nettó egységár (Ft)/ tétel): 
400 000 
2) Speciális szállítást igénylő kő műtárgyak opciós ára (nettó egységár (Ft)/ tétel): 
230 000 
3) Régészeti gyűjteményhez tartozó doboz, kosár, tároló opciós ára (nettó egységár (Ft)/ tétel): 
55 000 
Kiválasztás indoka: a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb.

13135511213Hungart Logistic Kft., Magyarország 2030 Érd, Szajkó Utca 5.

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)

 
                                        Vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
P (vizsgált ajánlat pontszáma)= ----------------------------------------------- x 10 
                                         Legjobb ajánlat tartalmi eleme 
 
Az egyes részszempontokra megállapított pontszámok ezt követően felszorzásra kerülnek az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal, majd az így kapott pontszámok összegezése eredményeként megállapított pontszámok közül a legtöbb pontot elért 
ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek. 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.03.04 11:32:12 hegyesie

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

meghatározott Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P/2. alpontjában előírt alkalmassági követelményt, így az érvényes 
műtárgyszállításra/műtárgyak szállítása és csomagolása tevékenységre vonatkozó legalább 100 millió forint/év és legalább 25 
millió forint/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítás meglétét, valamint az érvényességet fenntartó legutolsó 
befizetési bizonylatot eredeti vagy egyszerű másolati példányban. A Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó mondata alapján a korábban 
megjelölt hiány későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.  

2020.03.04

2020.03.04
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