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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 12745751Fax:+36 12745751Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.maltai.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13914728Fax:Telefon:E-mail:

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 az ajánlatok elbírálásáról

Kisbéri támogató szolgálat irodájának kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat EgyesületAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000636122018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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86646446

Budapest HU110 1125
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Preininger-Horváth Edina

preininger-horvath.edina@maltai.hu +36 305721516

Szász és Markovics Ügyvédi Iroda EKRSZ_
10245523

Budapest 1115

Bartók Béla Út 152.

Markovics Barbara

iroda@szaszesmarkovics.hu
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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:

2018.09.06

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

Az átalakítás során a főépületben raktár, irodahelyiség, teakonyha, személyzeti öltöző, WC valamit akadálymentesített WC kerül 
kialakításra. A bővített épületrészben fűtési helyiség, akadálymentes WC és iroda készül. A főépület mögött a gépkocsi tároló 
elbontásra fog kerülni. Az udvar területén, az oldalkertben parkolók és akadálymentes parkoló kerül kialakításra. Beépített bruttó 
alapterületek : - Átalakított épület : 102,62 m2 - Bővített épületrész : 28,08 m2

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kisbéri támogató szolgálat irodájának kialakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szaszesmarkovics.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet szerint.

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár (HUF): 29 644 822 A Felhívás III.2.3.M.2 alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek az 
alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban): 36 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

25453443242Pritamin Trend Kft, 1163 Budapest, Veres Péter Út 51

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. értékelési szempont (ár) fordított arányosítás, 2. értékelési szempont (szakmai többlet tapasztalat) egyenes arányosítás.

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:

39255

Szöveges értékelés:

100Pritamin Trend Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF): 29 644 822 A Felhívás III.2.3.M.2 alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek az 
alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban): 36 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

25453443242Pritamin Trend Kft, 1163 Budapest, Veres Péter Út 51

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

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

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

épületgépészeti munkák, villanyszerelés, felelős műszaki vezetés
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.23Lejárata:2018.10.19Kezdete:

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:

A GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
alábbi indokok alapján: Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásra 3, egymástól eltérő hiánypótlást nyújtott be. Ajánlattevő nem 
jelezte, hogy a hiánypótlások közül melyiket tekinti relevánsnak, esetleg melyik figyelmen kívül hagyását kérné. Mindhárom 
hiánypótlás azonban módosította a felolvasólapon a „Felhívás III.2.3.M.2 alkalmassági követelmény körében megjelölt 
szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (
hónapban)” értékelési szempontra megadott megajánlását. Ezzel ajánlattevő az ajánlati kötöttséget megsértette. Az egyes 
hiánypótlásokban tett megajánlások sem egyeznek meg. Ajánlatkérő sem hiánypótlással, sem felvilágosítás kéréssel az 
ellentmondást nem tudja feloldani. Az ajánlattevő a Kbt. 71.§ (9) bekezdése alapján legfeljebb a szakember önéletrajzát 
módosíthatta volna, illetve annak elmaradása esetén az ajánlatkérő a megajánlást kisebb mértékben veszi figyelembe. Arra 
azonban a Kbt. nem ad lehetőséget, hogy az ajánlattevő a megajánlását módosítsa.

10712434211GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft., 2881 Ászár, József Attila Utca 4

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:

M.1.: Árkád Épszer Kft. (adószám: 24681762-2-42); M.2.: Márton János

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:

Márton János (adószám), Árkád Épszer Kft. (adószám: 24681762-2-42)

2018.10.18

2018.10.18
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




