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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szekesfehervar.huAz 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:

Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000450942019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
97218353

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Ébner Balázs

ebner.balazs@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537150



EKR000450942019

- Ajánlattevő neve: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Zobori Utca 14. Az előírt feltételeknek az ajánlat megfelelt. A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 

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?

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:

110A 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

Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése a TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00003 projekt keretében

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

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

Nem

Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
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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.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

4A 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:

- Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, Budai Út 30.: a hiánypótlási felhívásban előírt, a tételes 
költségvetését érintő javításokat nem végezte el, a hiánypótlási felhívásban ismertetett költségvetési sorokat nem árazta be, ezért 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. - Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1133 
Budapest, Révész Utca 2/b.: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban kért, alábbi hiányokat nem pótolta: Amennyiben az ismertetett 
szakember nem áll az Ajánlattevővel munkaviszonyban, szükséges csatolni az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
vonatkozásában a Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatot és a Kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, továbbá meghatalmazást, illetve adott esetben a módosított Alvállalkozók igénybevételére 
vonatkozó nyilatkozatot (a kapacitás szervezet egyben alvállalkozónak is minősül). Kapacitás szervezet bevonása esetén a 424/2017. ( 
XII. 19.) kormányrendelet 6. § (6a) bekezdésében előírtakra tekintettel a kapacitásszervezetek adatainak az EKR-ben történő előzetes 
rögzítésről vagy regisztrációjáról szíveskedjen gondoskodni, továbbá a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk adatlapot 
kiegészíteni szíveskedjen a kapacitás szervezetek megjelölésével. Amennyiben a megnevezett szervezetek már szerepelnek az 
EKR-ben, a gazdasági szereplők adatlapon lehetősége lesz Ajánlattevőnek a nyilvántartásból történő elérésre, bejelölésre (Felhasználói
kézikönyv Ajánlattevők vonatkozásában 30-34. oldal). Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
tekintettel arra, hogy nem csatolta az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában a Kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot, az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatot és a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződést vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot 
hiánypótlás útján és további hiánypótlás már nem kérhető a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

többlettapasztalata az III.1.3) 1 . alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között: 36 A szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 
hónap között: 36 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek 
mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között: 36 Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján: 344 785 834 (HUF) - 
Ajánlattevő neve: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár Szárcsa Utca 13. Az előírt feltételeknek az 
ajánlat megfelelt. A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) 1. alpontja szerinti szakembernek 
mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között : 36 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) 2. 
alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között: 36 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata az III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között: 36 Nettó ajánlati 
ár a tételes költségvetés alapján: 379 499 998 (HUF)
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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.2.12) 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:

2019.11.29

2019.11.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




