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Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

MVP, székesfehérvári Középiskolai Campus

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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 a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról

MVP, székesfehérvári Középiskolai CampusKözbeszerzés 
tárgya:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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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) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja:

190A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 188-423977A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pontja.

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

1. Ybl Általános Iskola bontása Nyílászárók 1470 m2 Tégla főfalak 570 m3 Burkolatok 2570 m2 Előregyártott vb födém 2400 m2 
Monolit vb szerkezetek 340 m3 Beton és vb aljzatok 5880 m2 Beton alaptestek 350 m3 Bontási törmelék elszállítása lerakóhely 4000 
m3 2.Kodolányi János Gimn. és SzG. -továbbiakban:KJ, Vasvári Pál Gimn, Tornacsarnok és kiemelt sportpálya és süllyesztett parkoló 
építése KJ br beép. 2797 m2 Össz. haszn alapter. 5544 m2 Vasvári P Gimn br beép. 2555 m2 Össz. haszn alapter. 5854 m2 
Tornacsarnok br beép. 3128 m2 Össz. haszn alapter. 4539 m2 Építészet: Bontandó épületrészek bontása, szállítása 720 m3 Helyszíni 
betonmunkák 2690 m3 Szerelt gk. álmennyezetek, előtétfalak és válaszfalak 20210 m2 Hideg- és melegburk készítése 19335 m2 
Bádogos munkák, lefedések, párkányok 3485 fm Fém nyílászárók elhelyezése (KJ) 208 db Felületképzés 59700 m2 Csapadékvíz elleni 
szig (P) 1300 m2 Statika: Földmunkák 12700 m3 Betonacél helyszíni szerelése 1330 t Vb szerkezetek készítése 9888 m3 Beton 
kútalapok készítése 4155 m3 Gépészet: Vízellátás, ívóvízvezeték szerelése 1425 fm lefolyócső vezeték szerelése 2212 fm Fűtés, 
beépített radiátorok elhelyezése 453 db Padlófűtés kiépítése 1430 m2 Csapadékvíz, lefolyócső szerelése 1015 fm Tüzivíz, horganyzott 
cső szerelése 650 fm Szellőzés, légcsatorna és lemezcső szerelése 2312 fm Hő- és füstelvezetés, elvezető csatornák szerelése (KJ) 275 
fm Elektromos: Szigetelt vezeték védőcsőben 3580 fm Kábelszerű vezeték 59895 fm Lámpatestek 2414 db Kandeláber (P) 87 db 
Sorompó (P) 1 db Gyengeáram: (KJ, VPG) Videómegfigy rendszer, kamerák 51 db Beléptető rendszer, kártyaolv berend 42 db 
Strukturált hálózat, 24Portos PoE mnaged switch + 2 SFP port 38 db Cat6a modul 1792 db Cat6a LSZH kábel védőcsőbe húzva 69170
fm Behajtásjelző rendszer, kombinált mozgásérzékelő 180db riasztókábel 12065 fm Audiovizuális rendszer, hangosítási rendszer 2klt. 
hangsugárzók 137 db Iskolacsengő rendszer 2 klt. Tűzjelző: (KJ, VPG, TCS) Optikai/hőérzékelő kombinált érzékelő 660 db Tűzjelző 
kábel 11280 fm Konyhatechnológia: (KJ, VPG) Iskolai büfé konyhatechn berendezéseinek telep 2 klt Beépített berendezések: 
Öltözőszekrény 108 db Iratszekrény 95 db Egyéb szekrény 189 db Lelátó ülés padszerű ülés (TCS) 259 fm Pad fogassal (TCS) 72 db 
Mobíliák: Irodai munkaállomás 462 db Tanulói szék 3620 db Kétszemélyes tanulói asztal 1613 db Lift: 825kg/11 személy teherbírású 
személyfelvonó 1 db 630kg/8 személy teherbírású személyfelvonó 1 db 3. Sporttechnológia leírása: Tornacsarnok: „C” típusú 
tornaterem (belmagasság: kb. 10 m) kialakítása A beépített pályaberendezések létesítése: tenisz, röplabda, kosárlabda, röplabda, 
kézilabda, stb. Kondicionáló egységben működő mozgásformák felszereléseinek telepítése: balett, fitnesz, spinning, stb. szabvány 
szerint. Szertorna felszerelései: gyűrűhinta, mászókötél, tornaszekrény, korlát, tornapad, ping-pong asztal, stb. szabvány szerint. 
Sportszerek, mobil berendezések: kapu, háló, szőnyeg, időmérő berendezések, labdatároló, eredményhirdető, kelléktároló, stb. 
Kodolányi Tornaterem: Pályafelfestések, berendezések telep: tenisz, röplabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, stb. szabvány szerint. 
Sportszerek, mobil berendezések: kapu, háló, szőnyeg, időmérő berendezések, labdatároló, eredményhirdető, kelléktároló, stb. Parkoló
feletti pálya berendezések, felszerelések telepítése: Kézilabda pályaelemek szabvány szerint. 4. Akadálymentesítés Beltéri és kültéri 
taktilis sávok 576 fm Beltéri információs rendszer 644 db Kiegészítő berendezések 32 db Kommunikációs akadályment 7 db 5. 
Kertészet Beton/járda/betonlap/térkő bontása 5281 m2 Térkő/stabilzer/ Terraway/faburkolat 3930 m2 Kosárpálya, futópálya öntött 
gumi 1105 m2 Kiemelt növény ágy, elemes támfal 321 fm Utcabútorok 118 db Texem futtató rendszer 384 m2 Zöldfelület 3331 m2 
Cserjefelület 1444 m2 Cserje/évelő/hagymások 19998 db Gyep 1888 m2 Öntözőrendszer 1 klt. 6. Telken belüli egyéb munkák Kültéri 
burkolatok pl. térkő 5035 m2 Útépítés 2400 m2 ΣTh: 15.938 m2

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. Fejezet

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
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Az EKR továbbléptethetősége érdekében került kizárólag megjelölésre a jelen pont.

10776456-4-43STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark
D épület) Utca 2.

AdószámaRészvételre jelentkezők neve, székhelye

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

AdószámaRészvételre jelentkezők neve, székhelye

Részvételre jelentkezők neve, székhelye adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

1A beérkezett jelentkezések száma:

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk

V.2 A részvételi szakasz eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 10776456443 
Részvételre jelentkező az alkalmassági feltételeknek megfelelt.

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i):

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

A részvételi szakasz eredményes volt:

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye

Nem

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja A részvételi jelentkezés bírálati szakaszában az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és előre nem 
látható alábbi körülmény merült fel. A Magyar Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszere kialakításával 
összefüggő egyes feladatokról szóló 40/2018. (XI. 15.) HM utasítás 6. §-a alapján a Projekt megvalósítása újragondolást igényel, 
tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség tervezendő új hadrendjének részeként Székesfehérvár székhellyel a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága mint új költségvetési szerv létrehozása kerül tervezésre. Annak okán, hogy a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
Székesfehérváron kerül elhelyezésre, úgy az Önkormányzat középiskolai fejlesztési törekvése újragondolást igényel. A 
Székesfehérvárra kerülő Magyar Honvédség Parancsnoksága és egyes nemzetközi katonai szervezetek városunkba kerülése miatti 
felmerülő igény a nemzetközi iskola alapítására. A Székesfehérvárra települő katonacsaládok gyerekeinek beiskolázása megoldandó 
feladatként jelentkezik, különös tekintettel a nemzetközi oktatási elvárásokra is. Amennyiben a külföldi katonacsaládok számára 
idegen nyelvű iskolai oktatást szükséges biztosítani, úgy az a jelenlegi beruházási szándék áttervezésével jár, hiszen gazdaságilag is 
célszerűbb a középiskolai Campus kivitelezésével együttesen kezelni az új igényeket. Az új igények és a jelenlegi közbeszerzési igény 
egyesítését követően célszerű új eljárás megindítása. Az utasítás A HM utasítás 10. §-a értelmében a tervezési és szervezési 
tevékenység jelenleg hatályos befejezési időpontja 2019. június 30. napja. A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatkérő 
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált (Kbt. 53.§ (4)-(6) bekezdés). 
A Kbt. 53. § (4) bekezdés szerint az Ajánlatkérő nem köteles a részvételi jelentkezéseket elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy a 
részvételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés 
teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. 
Ezekben az esetekben az Ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2019.01.23 13:37:24 zenden33

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2019.01.23 15:22:47 zenden33

Összegezés a részvételi jelentkezések 
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Összesen: 3 sor (1 / 1)

 

Részvételre jelentkező nem minősül KKV-nek. Az összegezés 2019. január 23. napján már megküldésre került Egyéb kommunikáció (
AK) keretében. Az V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók pont az EKR továbbléptethetősége érdekében
került kizárólag megjelölésre fals adatokkal.

VI.1.9) További információk:

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett 
intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, székhelye

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:

2019.02.06

2019.02.06




