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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:

2019.05.10

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

A Róheim-villa állagmegóvása érdekében, az épület teljes rekonstrukciójának megkezdéséig, 1952+1631 m2 felületű 
védőállvány-rendszer kiépítése az építési terület rendelkezésre bocsátását követő 2 hónapos időtartam alatt, majd ezt követő műszaki 
átadás-átvételt követően 36 hónapig tartó helyszínen tartása, üzemeltetése és karbantartása, majd ezt követő legfeljebb 1 hónapos 
időtartam alatt elbontása, a környezet helyreállításával. *** Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a 
jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a 
műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat időbeli- és térbeli- összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben 
kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Ideiglenes védőállvány

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.tricsok.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Az értékelési sorrendben harmadik ajánlat tartalma: Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 137.936.202.- Környezetvédelmi vállalások
a teljesítés során Ajánlattevői vállalás (igen/nem) A munkavégzéssel érintett ingatlanrészen a kerti faegyedek védelméről 
kalodázással gondoskodik igen A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében a munkavégzést korlátozottan, 8.00-16.00 óra 
közt végzi igen A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében csak munkanapokon végez munkát nem A szállítási 
tevékenységeket minimum Euro4 környezetvédelmi minősítésű gépjárművekkel végzi igen A munkaterületről a törmelék 
elszállítását ponyvával letakart konténerrel végzi nem Az építőanyagok deponálását kizárólag a munkaterületen belül oldja meg 
igen Közbenső pontok összege az ajánlattevői vállalások alapján ( Minden ajánlattevői „IGEN” vállalás 1 közbenső pontot ér. 
Minden ajánlattevői „NEM” vállalás 0 közbenső pontot ér. A közbenső pontok maximális összege ennek megfelelően 6 pont): 4

13863773213Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság, 2151 Fót, Széchenyi István Utca 8

Az értékelési sorrendben második ajánlat tartalma: Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 148.417.161.- Környezetvédelmi vállalások 
a teljesítés során Ajánlattevői vállalás (igen/nem) A munkavégzéssel érintett ingatlanrészen a kerti faegyedek védelméről 
kalodázással gondoskodik nem A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében a munkavégzést korlátozottan, 8.00-16.00 óra 
közt végzi igen A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében csak munkanapokon végez munkát igen A szállítási 
tevékenységeket minimum Euro4 környezetvédelmi minősítésű gépjárművekkel végzi igen A munkaterületről a törmelék 
elszállítását ponyvával letakart konténerrel végzi igen Az építőanyagok deponálását kizárólag a munkaterületen belül oldja meg 
igen Közbenső pontok összege az ajánlattevői vállalások alapján ( Minden ajánlattevői „IGEN” vállalás 1 közbenső pontot ér. 
Minden ajánlattevői „NEM” vállalás 0 közbenső pontot ér. A közbenső pontok maximális összege ennek megfelelően 6 pont): 5

22605940210Imola Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger, Kossuth L. Utca 6/a.

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 127 185 882 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során Ajánlattevői vállalás (igen/nem) A 
munkavégzéssel érintett ingatlanrészen a kerti faegyedek védelméről kalodázással gondoskodik igen A környezeti zajterhelés 
minimalizálása érdekében a munkavégzést korlátozottan, 8.00-16.00 óra közt végzi igen A környezeti zajterhelés minimalizálása 
érdekében csak munkanapokon végez munkát igen A szállítási tevékenységeket minimum Euro4 környezetvédelmi minősítésű 
gépjárművekkel végzi igen A munkaterületről a törmelék elszállítását ponyvával letakart konténerrel végzi igen Az építőanyagok 
deponálását kizárólag a munkaterületen belül oldja meg igen Közbenső pontok összege az ajánlattevői vállalások alapján ( 
Minden ajánlattevői „IGEN” vállalás 1 közbenső pontot ér. Minden ajánlattevői „NEM” vállalás 0 közbenső pontot ér. A közbenső
pontok maximális összege ennek megfelelően 6 pont): 6 Ajánlatkérő a Kbt. 115. §-a alapján nem írt elő alkalmassági 
követelményt

25015946241Budai Műemlék Felújító Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Török-kő Utca 19949/3

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:

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

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

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen



EKR000596882019

A pontszámok kiosztásának módszere az 1. értékelési szempont tekintetében: Ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontnál (az 
értékarányosítás módszerén belül) a fordított arányosítást alkalmazza: 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
pontszámok kiosztásának módszere az 2. értékelési szempont tekintetében: Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során értékelési 
szempont értékelése az alábbi táblázat szerint: Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során Ajánlattevői vállalás (igen/nem) 
Ajánlattevői vállalás esetén kapható közbenső pontszám mértéke (minden „igen” vállalás esetén „1” a közbenső pontok értéke, minden
„nem” vállalás esetén „0” a közbenső pontok értéke): 1. A munkavégzéssel érintett ingatlanrészen a kerti faegyedek védelméről 
kalodázással gondoskodik 2. A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében a munkavégzést korlátozottan, 8.00-16.00 óra közt 
végzi 3. A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében csak munkanapokon végez munkát 4. A szállítási tevékenységeket 
minimum Euro4 környezetvédelmi minősítésű gépjárművekkel végzi 5. A munkaterületről a törmelék elszállítását ponyvával letakart 
konténerrel végzi 6. Az építőanyagok deponálását kizárólag a munkaterületen belül oldja meg Maximum: 6 A 2. értékelési szempont 
vonatkozásában a pontok kiosztása Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú 
melléklet B.1. pontja szerinti (abszolút értékelés: A pontozás) módszer és az A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerének 
együttes alkalmazásával történik az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a 2. szemponttal összefüggésben az ajánlattevők által vállalt 
környezetvédelmi vállalásokat értékeli a fenti táblázat szerint. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt 
felolvasólapon szükséges rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag a táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli, 
minden egyes vállalt megajánlás egyaránt 1 közbenső pontot ér. A táblázatban nem szereplő megajánlás vállalását Ajánlatkérő nem 
veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő ajánlatonként összesíti a táblázatban megajánlott környezetvédelmi vállalásoknak 
megfelelő közbenső pontokat. A legtöbb közbenső pontot kapott ajánlat minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az 
ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont 

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 jelen ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének alkalmazása miatt nem került bírálatra, mivel az 
értékelési szempontokra tekintettel nem a legkedvezőbb ajánlatot tette. Erre tekintettel az ajánlata 
tekintetében érvényesség nem került vizsgálatra.

Szöveges értékelés:

822.00Pannon Pex Építőipari Szolgáltató Kft.

A jelen ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének alkalmazása miatt nem került bírálatra, mivel az 
értékelési szempontokra tekintettel nem a legkedvezőbb ajánlatot tette. Erre tekintettel az ajánlata 
tekintetében érvényesség nem került vizsgálatra.

Szöveges értékelés:

845.50Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság

A jelen ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének alkalmazása miatt nem került bírálatra, mivel az 
értékelési szempontokra tekintettel nem a legkedvezőbb ajánlatot tette. Erre tekintettel az ajánlata 
tekintetében érvényesség nem került vizsgálatra.

Szöveges értékelés:

849.80Imola Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Budai Műemlék Felújító Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az értékelési sorrendben negyedik ajánlat tartalma: Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 132.531.986.- Környezetvédelmi vállalások 
a teljesítés során Ajánlattevői vállalás (igen/nem) A munkavégzéssel érintett ingatlanrészen a kerti faegyedek védelméről 
kalodázással gondoskodik nem A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében a munkavégzést korlátozottan, 8.00-16.00 óra 
közt végzi nem A környezeti zajterhelés minimalizálása érdekében csak munkanapokon végez munkát nem A szállítási 
tevékenységeket minimum Euro4 környezetvédelmi minősítésű gépjárművekkel végzi igen A munkaterületről a törmelék 
elszállítását ponyvával letakart konténerrel végzi igen Az építőanyagok deponálását kizárólag a munkaterületen belül oldja meg 
igen Közbenső pontok összege az ajánlattevői vállalások alapján ( Minden ajánlattevői „IGEN” vállalás 1 közbenső pontot ér. 
Minden ajánlattevői „NEM” vállalás 0 közbenső pontot ér. A közbenső pontok maximális összege ennek megfelelően 6 pont): 3

13939676213Pannon Pex Építőipari Szolgáltató Kft., 2131 Göd, Pesti Út 55
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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:

2019.06.03Lejárata:2019.05.29Kezdete:

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 127 185 882.- Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó Budai Műemlék Felújító 
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott 
értékelési szempontokra figyelemmel a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

25015946241Budai Műemlék Felújító Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Török-kő Utca 19949/3

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)

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlatra adott összpontszám A vizsgált: a vizsgált ajánlatra adott
összpontszám A fenti képletekkel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban 
Ajánlatkérő az eljárás nyertesét a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

2019.05.27

2019.05.28
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Az V.2.9) pontban azért került megjelölésre "NEM", mert Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat 
megtételét.

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:




