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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Szabadtérépítészeti elemek megvalósításaRész száma, elnevezése:

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:

23479/2018A 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 Nemzeti Emlékhely Sétaút I. szakasza szabadtérépítészeti elemeinek megvalósítása 1. rész: Szabadtérépítészeti eleme 
megvalósítása Koronázó tér 2. (a Királynék útja): Képernyős Tábla (Dekorkő, Fém És Üveg Elemek) 1 db Saroktábla (dekorkő, fém és 
üveg elemek) 1 db Várkörút 20*150*12 fehér öntött dekorkő burkolatintarzia beépítése 32 db 20*80*12 fehér öntött dekorkő 
burkolatintarzia beépítése 15 db 20*137*12 királyjel 4 db Vertikális királyjel fémből 4 db térkő burkolat bontás és helyreállítás 250 m2
dekorkő planténer, növénybeültetéssel 2 db dekorkő hulladékgyűjtő 1 db információs tábla 1 db Elektromos munkák: NYY-J 0,6/1kV 
3x2,5 mm2 földkábel létesítése díszvilágítási lámpatestekhez 230 m Symalen M32/25 védőcső fektetése földben 230 m Díszvilágítás 
kiépítése földbe süllyesztett kivitelű LED fényforrású lámpatestekkel 10 db Koronázó téri szabadtéri kiállítás megvilágítása, új 
mennyezetbe süllyesztett, dönthető spot lámpatest kiépítése 6 db Információs táblák és szabadtéri kiállítások LED világításának 
kiépítése transzformátorral együtt 160 m 2. rész: Szabadtéri kiállítás digitális kijelzővel Digitális kijelző (képernyő): 1 db 75" 
képátmérő, UHD (3840x2160 pixel) felbontás. A képarány 16:9. Minimum 2.900 cd/m2 fényerővel rendelkezik a külső felületen (a 
tükröződésmentes előtétüvegen keresztül) a műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően. IT DOT egyedi gyártású kültéri 
doboz, 110x176 cm méretű, vandálbiztos (legalább A1 fokozatú biztonsági üveg), időjárásálló ( termo-szabályozott) és tűzálló kivitelű, 
min. IP54 védettségű tokozatban, ipari TFT LCD monitor műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Sétaút I. szakasz

HARMADIK RÉSZ XVII. fejezet

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

Igen
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1. részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF) 70 – súlyszám (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat 
ajánlati ára)*10*70. 2. részszempont: Az M/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/2. pontban 
meghatározott többlettapasztalata (min. 36 hónap – max. 60 hónap), 15 - súlyszám A szakember szakmai tapasztalatát hónapokban 
kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem hónapokban adja meg a szakember szakmai tapasztalatát ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítja. Amennyiben a az ajánlatban szereplő szakember szakmai tapasztalata nem haladja meg az M/2. 
alkalmassági feltételben előírt minimum gyakorlati időt, abban az esetben is szükséges kitölteni a Felolvasólap 2. résszempontra 
vonatkozó részét. Ajánlatkérő maximum 36 hónap szakmai többlettapasztalatot értékel többletpontszámmal. Amennyiben a 
megajánlott érték 36 hónapnál több, ajánlatkérő a megadott felső tartományon kívül eső megajánlást tartalmazó elemeket az értékelés
során nem veszi figyelembe, vagyis az ajánlat ezen tartalmi elemét a felső határral egyező mértékben veszi figyelembe az 
értékarányosítás során. 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. P (vizsgált ajánlat 
pontszáma)= Vizsgált ajánlat tartalmi eleme/Legjobb ajánlat tartalmi eleme x 10 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. 3. részszempont: 
Jótállási időtartam hónapokban (min. 24 hónap – max. 60 hónap), 15 - súlyszám A vállalt jótállás időtartamát (a műszaki átadás-átvételt
követő naptól számítva) hónapokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem hónapokban adja meg a jótállás időtartamát, 
ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A jótállási idő kötelezően vállalandó minimális időtartama 24 hónap, ezért 
amennyiben a megajánlott érték 24 hónapnál kevesebb, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő maximum 60 
hónap jótállási időtartamot értékel többletpontszámmal. Amennyiben a megajánlott érték 60 hónapnál több, ajánlatkérő a megadott 

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

Szöveges értékelés:

1000SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. részajánlat: Szabadtérépítészeti elemek megvalósítása: Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 35.240.000,-Ft 
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-KÉ jelű szakember mindösszesen (
hónap): 0 Jótállás időtartama (hónap): 24 Az Ajánlattevő a kiírásnak megfelelt.

12727489207SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Szárcsa 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

1A 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

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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
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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:

2A szerződés száma:

2 - Szabadtéri kiállítás digitális kijelzővelRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. részajánlat: Szabadtérépítészeti elemek megvalósítása: Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 35.240.000,-Ft 
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-KÉ jelű szakember mindösszesen (
hónap): 0 Jótállás időtartama (hónap): 24 Összpontszám: 1.000

12727489207SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Szárcsa Utca 13

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

felső tartományon kívül eső megajánlást tartalmazó elemeket az értékelés során nem veszi figyelembe, vagyis az ajánlat ezen tartalmi 
elemét a felső határral egyező mértékben veszi figyelembe az értékarányosítás során. 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 leghosszabb jótállási időtartam, maximális 
pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik 
a kerekítés. P (vizsgált ajánlat pontszáma)= Vizsgált ajánlat tartalmi eleme/Legjobb ajánlat tartalmi eleme x 10 (vizsgált ajánlatban 
vállalt jótállás időtartama/ legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlat jótállási időtartama)*10*15

dekorkő elemek elhelyezése, fém elemek elhelyezése, elektromos szerelés

Portál Generálépítő Kft., 23777275-2-07

Igen



EKR000918132018
12727489207SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Szárcsa Utca 13

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF) 80 – 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. P (vizsgált ajánlat pontszáma) = 
Legjobb ajánlat tartalmi eleme/Vizsgált ajánlat tartalmi eleme x 10 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/
vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*80. 2. részszempont: Az 12 hónap gyártói garancián felül vállalt jótállás a megajánlott eszközre (
hónapban megadva, min. 1 hónap – max. 36 hónap), 20- súlyszám A vállalt többlet jótállás időtartamát (a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva) hónapokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem hónapokban adja meg a többlet jótállás időtartamát, 
ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A többlet jótállási idő – a 12 hónap gyártói garancián felül vállalandó - minimális 
időtartama 1 hónap, ezért amennyiben a megajánlott érték 1 hónapnál kevesebb, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlet jótállási időtartamot értékel többletpontszámmal. Amennyiben a megajánlott érték 36 
hónapnál több, ajánlatkérő a megadott felső tartományon kívül eső megajánlást tartalmazó elemeket az értékelés során nem veszi 
figyelembe, vagyis az ajánlat ezen tartalmi elemét a felső határral egyező mértékben veszi figyelembe az értékarányosítás során. 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 többlet jótállási időtartam, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor 
törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. P (vizsgált ajánlat pontszáma) = Vizsgált ajánlat tartalmi eleme/
Legjobb ajánlat tartalmi eleme x10 (vizsgált ajánlatban vállalt jótállás időtartama/ legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlat
jótállási időtartama)*10*20 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.

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

Szöveges értékelés:

1000SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2. részajánlat: Szabadtéri kiállítás digitális kijelzővel: Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 11.995.000,-Ft A 12 
hónap gyártói garancián felül vállalt jótállás (hónap): 1 Az Ajánlattevő a kiírásnak megfelelt.

12727489207SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Szárcsa 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

1A 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

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A Kbt. 131 § (8) a) pontja értelmében, nincs moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.15Lejárata:2019.02.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2. részajánlat: Szabadtéri kiállítás digitális kijelzővel: Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 11.995.000,-Ft A 12 
hónap gyártói garancián felül vállalt jótállás (hónap): 1 Összpontszám: 1.000

dekorkő elemek elhelyezése, fém elemek elhelyezése, elektromos szerelés

Portál Generálépítő Kft., 23777275-2-07

2019.02.15

2019.02.15
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Ajánlattevő kkv.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




