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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvári Campus tervezése,kivitelezése 2019

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:

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:

Székesfehérvári Campus tervezése,kivitelezése 2019Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
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Ajánlattevő neve: Kalotherm Építőipari Zrt. Székhelye: 1078 Budapest Nefelejcs Utca 42. „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú 
tervező alkalmassági feltételen felüli többlettapasztalata- 0-36 hónap között értékelve: 36 Vállalt jótállási időszak hossza a teljeskörű 
műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban- minimum 60, maximum 120 hónap: 120 Nettó ajánlati ár a tételes költségvetések 

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA 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:

155A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 154-378924A 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

Modern Városok Program keretében Székesfehérvári Középiskolai Campus tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében 
2019

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás

Nem

Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja (a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez)
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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 adható pontszám alsó és felső határa minden egyes szempont esetében: 1-10 pont. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó határa 1 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) M2/1. pontja szerinti „
Építészeti tervezési terület” É kategóriájú tervező szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai
többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje 
hónapban)*10*5. (Egyenes arányosítás.) Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60
hónap többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat 
egyaránt a maximális pontszámot kapja. Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez 
szükséges 24 hónapon felüli) többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 1 
pontot kapja. 2. részszempont: A teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számított vállalt jótállási időszaknál alkalmazott képlet: (vizsgált 
jótállás / legkedvezőbb tartalmazó ajánlat)*10*25. (Adott esetben a 120 hónapnál kedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlatnál 120 hónap 
kerül alkalmazásra a képletben és a 120 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállás egyaránt a maximális pontszámot kapja. A 60 
hónapnál kevesebb vállalt jótállás esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti. 3. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott
képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. (Fordított arányosítás) További
bővebb információ a dokumentációban.

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

alapján számítva (HUF)- tartalékkeret nélkül: 12 179 132 385 Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú 
tervező alkalmassági feltételen felüli többlettapasztalata- 0-36 hónap között értékelve: 36 Vállalt jótállási időszak hossza a teljeskörű 
műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban- minimum 60, maximum 120 hónap: 60 Nettó ajánlati ár a tételes költségvetések 
alapján számítva (HUF)- tartalékkeret nélkül: 13 300 493 788 Ajánlattevők ajánlatait a Kbt. 70. § (1) bekezdésére tekintettel nem 
bírálta el, értékelte Ajánlatkérő.
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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:

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2020.02.14

2020.02.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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