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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:

0A szerződés száma:

1 - ESZI III.sz. Idősek Otthona tetőszigetelési munkáiRész 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:

2019.04.09

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A 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

1. rész: ESZI III. sz. Idősek Otthona tetőszigetelési munkái: 400 m2-es tetőszigetelés és a hozzá tartozó hőszigetelés felújítása. 2. rész: 
Árpád Szakképző Iskolához tartozó konyha lapostető szigetelési munkái: 500 m2-es tetőszigetelés és a hozzá tartozó hőszigetelés 
felújítása. 3. rész: ESZI III. sz. Idősek Otthona villamos munkái: különböző méretű villamos kábelek (összesen: 6.740 fm), informatikai 
kábel (1.200 fm) és koax kábel (1.000 fm) védőcsőbe történő behúzása. Világítása szerelvények (686 db), lámpatestek (328 db) cseréje.
Biztosító-, elosztó berendezések (6 db) kialakítása. A pontos műszaki tartalmakat a megadott műszaki dokumentáció tartalmazza.

Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem

A Közbeszerzési Bírálóbizottság az ajánlatok átvizsgálását és értékelését követően megállapította, hogy az 1. és 2. közbeszerzési rész 
vonatkozásában az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati ára is meghaladja a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét, így az eljárás 1. közbeszerzési része (ESZI III.sz. Idősek Otthona tetőszigetelési munkái) valamint a 2. közbeszerzési 
rész (Árpád Szakképző Isk. konyha lapostető szigetelése) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel.
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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:

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)

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:

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

3A 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:

Alba Complett Építőipari és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 86.) 1. rész: (ESZI III.sz. Idősek Otthona 
tetőszigetelési munkái) vonatkozásában Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-Ép/B szakember M/ 1. pontban 
meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 24 hó) hónapban: 24 Nettó ajánlati ár HUF): 16 673 421 Az Alba Complett 
Építőipari és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatának értékelése során a Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy 
Ajánlattevő a kért hiányosságokat az előírt hiánypótlási határidőre nem pótolta, ezért Ajánlattevő ajánlata mindkét közbeszerzési 
részre vonatkozóan a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felelt meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Isoconstruct Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 30.) 1. rész: (ESZI III.sz. Idősek Otthona tetőszigetelési munkái) vonatkozásában Az 
M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-Ép/B szakember M/ 1. pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 
hó-max. 24 hó) hónapban: 24 Nettó ajánlati ár HUF): 13 214 295 NBU Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Oravicai Utca 17.) 1. rész:
(ESZI III.sz. Idősek Otthona tetőszigetelési munkái) vonatkozásában Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-Ép/
B szakember M/ 1. pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 24 hó) hónapban: 24 Nettó ajánlati ár HUF): 19 594 
568 Ajánlattevők ajánlata megfelelt az Eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, 
ajánlatuk érvényes.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A 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:

Alba Complett Építőipari és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 86.) 2. rész: (Árpád Szakképző Isk. konyha lapostető 
szigetelése) vonatkozásában Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-Ép/B szakember M/ 1. pontban 
meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 24 hó) hónapban: 24 Nettó ajánlati ár HUF): 24 602 355 Az Alba Complett 
Építőipari és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatának értékelése során a Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy 
Ajánlattevő a kért hiányosságokat az előírt hiánypótlási határidőre nem pótolta, ezért Ajánlattevő ajánlata mindkét közbeszerzési 
részre vonatkozóan a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felelt meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Isoconstruct Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 30.) 2. rész: (Árpád Szakképző Isk. konyha lapostető szigetelése) vonatkozásában Az 
M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-Ép/B szakember M/ 1. pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 
hó-max. 24 hó) hónapban: 24 Nettó ajánlati ár HUF): 14 109 660 NBU Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Oravicai Utca 17.) 2. rész:
(Árpád Szakképző Isk. konyha lapostető szigetelése) vonatkozásában Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-Ép/
B szakember M/ 1. pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 24 hó) hónapban: 24 Nettó ajánlati ár HUF): 30 088 
221 Ajánlattevők ajánlata megfelelt az Eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, 
ajánlatuk érvényes.

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:

0A szerződés száma:

2 - Árpád Szakképző Isk. konyha lapostető szigeteléseRész száma, elnevezése:

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:

Nem

A Közbeszerzési Bírálóbizottság az ajánlatok átvizsgálását és értékelését követően megállapította, hogy az 1. és 2. közbeszerzési rész 
vonatkozásában az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati ára is meghaladja a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét, így az eljárás 1. közbeszerzési része (ESZI III.sz. Idősek Otthona tetőszigetelési munkái) valamint a 2. közbeszerzési 
rész (Árpád Szakképző Isk. konyha lapostető szigetelése) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel.
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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:

0A szerződés száma:

3 - ESZI III. sz. Idősek Otthona villamos munkáiRész száma, elnevezése:

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:

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)

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:

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):

Nem

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy az eljárás 3. közbeszerzési része („ESZI III. sz. Idősek Otthona villamos munkái”)
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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:

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)

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:

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

0A 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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy az adott közbeszerzési részre nem nyújtottak be 
ajánlatot.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2019.07.12

2019.07.12




