
BALASSAG YARMAT YÁROS ÖUXOqUÁUYZATA
porcÁnursreaÉNex

84/2021.(lV.23,) h a t á r o z a t a
az ,,Épületfelújítási munkák - Zötd város kialakíása" tárgyú közbeszenési eljárás

e red m én yé n e k elfog ad ásáróI

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV|ll, törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében az alábbi
döntést hozom:

1.) A mellékletben foglatt taftalommal elfogadom az ,,Épületfelújítási munkák - Zöld város kialakítása"
tárgy(l közbeszerzési e ljárás e red mé nyéről szóló ósszegezésí,

2.) A közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében szükséges nettó 13,161.721,- Ft többletforrást, a 2.
része tekintetében szükséges nettó 24.320.494,- Fttöbbletforrást, a 3, része tekintetében szükséges
nettó 2,901.814,- Ft többletforrást projekten belüli költségátcsoportosííássa/ biztosítom.

3.) A Polgármester felkéri a jegyzöt a szükséges intézkedések megtételére,

Határidő:
Felelős:

2021, május 31.
Csach Gábor polgármester

6"-,
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ELJÁRÁs AzoNosíró aonrnI

Nemzeti, Kbt. ILs. § NyÍIt eljárás - EKR000054522}2I
EsO - Bírálati szakasz

Ki;a§:*s:::i,lraeis Epületfelújítási munkák - Zőld,város kialakítása
lsx,üytl:

,§]ii,n};ii.kór,ií Balassagyarmat Város Önkormányzata

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (ielötje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: BalassagyarmatVáros Önkormányzatu Nemzeti azonosítószám 15735272212

postai cím: Rákóc_zi fejedetem Út 12l

Város: Balassagyarmat NUTS-kód:

Kapcsola[tartó személy:

E_mai1l pmester@balassagyarmat.hu

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

HU313 Postai irányítószám: 2660 ország: Magyarország

Csach Gábor

,,, Te]efon: +36 35505925 Fax: +36 35300782

www.balassagyarmat.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatajos név: Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Nemzeti azonosítószám 1,4g3O357U,2
FeleIősségú Társaság

postai cím: Rákóczi U. 12.

Város: BalassagYarmat NUTS_kód: HU313 postai iránftószám: 2660 ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: oravecz ]stván

E-mail; varosfejles7lo@balassagyarmat.hg T"]"forr, +36 35505975 Fax: +3635505979

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR00005452202t 2021,04,23 10:16:12



II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Epületfelújítási munkák - Zö]d város kialakítása

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A múszaki 1eírásokban részletesen meghatározott építési munkák (épületek küiső és belső feIújítása, átalakítása, korszerűsítése)
kivitelezése.Epítészeti,épületgépészetiésépüIetvillamosságimunkákaz1,.részesetében:pinceszint: 1,1,B,2m2,földszint:636,8m2,
etrrelet: 246,9 m2, a2. rész esetében: földszint 738,I m2, félemelet: 198,9 m2, a 3. rész esetében: földszint: 76,4 m2; pinceszint 8,24
m2 hasznos alapterületen (253/1397. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 46, pont),
FŐbb építészeti munkanemek: Zsaluzás és állványozás; Irtás, föld- és sziklanrunka; Helyszíni beton és vasbeton munka; Elóre gyártott
épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; Falazás és egyéb kőműves murrkák; Vakolás és rabicolás; Szárazépítés; Aljzatkészítés,
hideg-és melegburkoiatok készítése; Fa és műanyag szerkezet elhelyezése; Fém nyílászáró és épüIetlakatos szerkezet elhelyezése;
FeIüIetképzés; Beépített berendezési tárgyak elhelyezése;
FŐbb épületgépészeti munkanemek: Földgázellátás; Központifűtés; Víz-, csatornaszere]és; Szellőzés;
Főbb épületvillamossági munkanemek: E]ektromosenergia-ellátás, villanyszerelés;
A további információkat, a részletes nűszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a II.2.4) pontok, vaiamint a
közbeszerzési dokunentumok rész]etezik. A kivitelezési munkák tételkiírását, mennyiségél, mennyiségi egységét a költségvetési
kiírások tartalnrazzák.
Akőzbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
nreghatározásának nródjáról szóló 321,1201,5, (X. 30,) Korm. rende]et (a továbbiakban; KR.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekirrtettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetú dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdaságí szereplő
termékeit vagT/ az általa nyújtott szolgáltatásokatjellemzi, vagy védjeglre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmú meghatározása
érdekében történt, és megnevezés me]lett a ,,va!ry azzal egyenértékű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhwja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog nregajánIása esetén az egyenértékúséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás
N.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás ker,íilt alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezel

IV.1.2)AzeljárásfajtájaNentzetiKbt.,ll5.§NyílteljáráS

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagyversenJ4)árbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények i§mertetése:

IV.1.4) Hirdetmény néIküli tárgya|ásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesítőben:

EKR00005452202I



1v.2.2) Hirdetmény kőzzétételre nétkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megkÜtdésóne\ illetőleg a

Közbeszerzósi Hatóság tájékoztatásának napja:

2021.0L,31

Iv.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

I<özbeszerzési dokumentumok e]ektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakaszi Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Filmszínház felújítása

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt: Igen

Y.2 Lz eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezetl ajánlatok száma: 3

Y.2,2) Az órvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatukrrak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

13875475241,Trend Építő Zrt., Magyarország 1O47 Budapest, Baross Utca 74

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat minden tekintetben megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattevó - Kbt. 1 i4. §

(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem ke1l kizárni.
1, A teljesítésben résztvevő vezetőbeosztású szakember magasépítési szakterületen megszerzett szakmai tapasztalata, aki
vezető beosztású szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0-36 egész hónap) 101

2. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótállás időtartama (12-36 egósz hónap) 12

3. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során (igen vállalások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igen" vállalás) 0

4. NetLó ajánlati ár (Forint) 53 076 47 1

KristáJy-Vár Epítési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13774642241
1 l 39 Budapest, Béke Tér 7 . f.sz, 2.

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat minden tekintetben megfele1 az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési
dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott fe]tételeknek. Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattevő - Kbt. 114. §

(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
1. A teljesítésben részWevő vezetőbeosztású szakember magasépítési szakterületen megszerzett szakmai tapasztaIata, aki
vezető beosztású szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0-36 egész hónap) 36
2. A kivítelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-áWételétől számítottjótáltás időtartama (12-36 egész hónap) 36
3, Környezetvédelmi vál]a}ások a teljesítés során (igen vállalások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igen" vállalás) 4
4, Nettó ajánlati ár (Forint) 50 661 721,

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Trend Építő Zrt.

Szöveges értéke]ésl

EKR00005452202I

A súlyszánrmal szorzott értékeIési pontszámok
ajánlattevőnként:
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KrrstálY-Vár Epítési Keresked_e]mi és Szolgáltató Kor]átolt Felelősségű Társaság 1000

Szöveges értókelés,

Y-2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

Y.2.5') Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszemPontok szerinti tartalsri elemeinek órtékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az e]bírálás részszempontjai szerinti tartalmi e]emeit a ponthatárok között
értékeli ÚgY, hogV a legjobb tarta]mi elemre az értékeiési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pont-
száma * az 1"., a2., a 3. és a 4. részszempont esetében - a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megáliapításra, kettő tizedes
jegyre való kerekítés rnellett.
Az I. a2. és a 3. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Fetelős Helyettes Álamtitkársága
áItal - a Kht, "17. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, i]letve legkedvezőt]enebb e]várás meghatározásálroz kiadott útmutatót -
a két szélső érték közötti megajánlásra javasolt képletet - alkalmazza.
Az értékelés módszere a 4. Órtékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz azajánlatkérő számára legelőnyösebb
(legalacsonYabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap,

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) trekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

FigYelmen kívűl hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

AdószámaAjánlattevó neve, székhelye

V,2.7) A nvertes aiánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és aJánlata kivá|asztásának indokai:
Kristály-Vár Epítési Kereskede]mi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségú Társaság, Magyarország 1139 1377464224t
Budapest, Béke Tér 7. fsz.2,

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 50 661 721 Ft
ErvénYes ajánlatot tevő ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rende]kező ajánlatot tette, amely, így az eljárást megindító
felhívásban és kÖzbeszerzési dokumentumban meghatározott részszempontok szerint a súlyszámmal korrigált legtóbb _

nraxinrális - pontszámot kapta.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vételel Igen

Ajánlattevő ajánlatában a kózbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvália]kozót kíván
1génybe venni:

Felelős múszaki vezető

V. 2. 1 O) Alvállalkozó(k) me gnevezése, adószáma:

Kántor István ev. 49262582-1, -32

V.2.11) Az alkalmasság igazolásálran rószt vevő szervezetek

Az erőforrást nYÚjtó szervezet(ek), adószáma és az alka]nrassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szeryezeL(ek)re (is) támaszkodik a nyertes qjánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nYertes aJánlatot kÖvetó legkedvezőbb aJánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokal:

V.2.9) A]vállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.1,1) Az alkalmasság igazolásátran részt vevő szervezetek

Az erőforrást nYÚjtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követeimény(ek) nregjelölése, amely(ek) igazoIása érdekében az
ajánlattevő ezen szeryezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő aiánlatában:

V.2.L2) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Aj ánlattevő neve, székhelye

SIBAL IN\,aEST Kft,.Magyarország 2654 Romhány, Aradi Út 22

E rvénytele nítés j o gcíme :

a Kbt, 73,§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
kózbeszerzési dokumentumokban, valamint ajogszabá}yokban meghatározott fe]téteieknek, ide nem értve a részvóte]í
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Ervénytelenség indoka:

Ajánlattevő qjánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel abból az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősülő iratok, az árazott épületgépész költségvetés, a
komp}ett ,,Központifűtés" és a ,,Yíz-, csatorna szerelés" költségvetései (munkanemei) teuesen hiányoznak, azok sem pdf. sem
pedig excel fájlformátumban nem képezik az ajánlat részét.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elháfitása érdekében az ajánlattevó(k) által tett intózkedések ismertetése:

Adószáma

2379L9L621,2

Rész száma, elnevezése: 2 - Üzlethelyiség fetújítása Bgy, Rákóczi f . út 27 .

A szerződés száma:

Az e|árás eredményes volt:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Y.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevő neve, székhelye

Trend Epítő Zrt:l Magyqrország 1O47 Budapest, Baross Utca 74

Igen

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokoIása és ajánlatuknak az értéke]ésí szempont szerinti tarta]mi eleme(i):

Adószáma

1,387547524;

Az ajánlattevó által benyújtott ajánlat minden tekintetben megfele1 az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési
dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott feltéte]eknek. Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattevő - Kbt. 114. §
(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem kel1 kizárni.
1. A teljesítésben résztvevő vezetőbeo§ztású szakember magasépítési szakterületen megszerzett szakmai tapasztalata, aki
vezető beosztású szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0-36 egéSz hónap) 101
2. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótállás időtartama (12-36 egész hónap) 12
3. KÖrnyezetvédeimi vállalások a teljesítés során (igen vállalások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igen" vállalás) 0
4. Nettó ajánlati ár (Forint) 50 004 593

KristáIy-Vár Epítési Kereskedelmi és Szolgáltató Korláto]t Felelósségű Társaság, Magyarország 1,3714642241
1 1 39 Budapest, Béke Tér 7. fsz,2.

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat minden tekintetben megfele1 az eljárást megindító fe}hívásban, közbeszerzési
dokumentumokban, va]amint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Az ajánlattevó ajánlata az ajánlattevő - Kbt. 1 14, §
(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizámí.
1. A teUeSÍtésben részbvevő vezetőbeosztású szakember magasépítési szakterületen megszerzett szakmai tapasztalata, aki
vezető beosztású szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0-36 egész hónap) 36
2. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótáltás időtartama (12-36 egész hónap) 36
3. KÖrnYezetvédelmi va]]alások a teljesítés során (igen válla]ások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igen" vállalás) 4
4. Nettó ajánlati ár (Forint} 48 320 494

Y.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlaLLevőnként:

Trend Epítő Zrt. 776,2

Szöveges értéke]és:

Kristály-Vár Építési Kereskedetmi és Szolgáltató Korlátott Felelósségű Társaság 1000
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Szöveges értékelés:

V.2.4> Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó ós felső hahíra:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkórő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi e]emeit a ponthatárok között
értékeli Úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értéke]ési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pont_
száma - az 7,, a 2., a 3. és a 4. részszempont esetében - a legjobb tarta]rni elemhez viszonyítva kerúl megállapításra, kettő tizedes
jegyre való kerekítés mellett,
Az 1, a 2, és a 3. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség Kózbeszerzési Felügyeletért Fele}ős Helyettes Álamtitkársága
áItal - a Kbt,77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatót *

a két szélső érték közötti megajánlásra.javasolt képletet - aikalmazza.
Az értékelés módszere a 4. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelónyösebb
(legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajániatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.7) A nyeítes aiánlal.|.evő

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

Kristály-Vár Epítési Kereskede]mi és Szolgáltató Korláto]t Felelősségű Társaság, Magyarország 1139 1,377464224I
Budapesl, Béke Tér 7, fsz, 2.

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 48 320 494 Ft
Ervényes ajárrlatot tevő ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette, amely, így az e§árást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott részszempontok szerint a súlyszámmal korrigált legtöbb -

maximális - pontszámot kapta.

V.2.9) Alvállatkozó(k) igénybe vétele: Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az qánlattevó alvál]alkozót kíván
igénybe venni:

Felelős műszaki vezetó

V. 2. 10) Alvállalkozó(k) megnevezóse, adószárna:

Kántor Is|ván ev. 49262582-1-32

V.2.11) Az alkalmasság igazolásálran rószt vevő szeroezetek

Az erőforrást nyqjtó 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.B) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáíIa, az ellenszolgáltatás összege ós
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) AlváIlalkozó(k) igénybe vótele:

V.2.1"l,) Az alkalmasság igazolásában rószt vevő szerwezetek

Az eróforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alka]massági követelmény(ek) meglelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szeíl]ezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

v.2.I2') Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

EKR00005452202l



Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

23791916212SIBAL INVEST Kft, Magyarország2654 Romhány, Aradi Út ZZ

Ervénytelenítés j ogcíme :

a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvéte]i felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvéteIi
jelentkezés és az ajánlat aján}atkérő álta] előírt forrnai követelményeit; Egyéb

Ewénytelenség indoka:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel abból az ajánlattevő szerződéses
kÖtelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősülő iratok, az árazott épületgépész költségvetés, a
komplett,,KÖzpontifútés" a ,,Yiz-, csatorna szerelés" és a ,,Földgázellátás" költségvetései (munkanemei) teljesen hiányoznak,
azok sem pdf. sem pedig excel fájlformátumban nem képezik az ajánlat részét.

V.2.13) Az Összeférhetetlensógi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, e]nevezésel 3 - Úzlethelyiség felújítása - Bgy, Rákóczi f, út 53.

A szerződés szárna:

Az el.járás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Y.2.2\ Az érvényes aJánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokoIása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i);

AdószámaAj ánlattevő neve, székhelye

Trend Epítő Zrt., Magyarország 1,o47 Budapest, Baross Utca 74 13875475241

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat minden tekintetben megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési
dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattevő - Kbt. 114. §
(1)-(2) bekezdóse szerinti - nyiiatkozatai alapján érvényes és az ajánlattevőt az eljárásbó] nem ke]t kizárni.
1. A teljesítésben résztvevő vezetőbeosztású szakember magasépítési szakterületen megszerzett szakmai tapasztalata, aki
vezető beosztású szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0-36 egész hónap) 101
2. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótáliás időtartama (12-36 egész hónap) 12
3. KÖrnyezetvédelmi vá]lalások a teljesítés során (igen váIlaiások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igerr" vállalás) 0
4. Nettó ajánlati ár (Forint) 15 263 474

Kristály-Vár Epítési Kereskede]mi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13774642241,
1 139 Budapest, Béke Tér 7. fsz,2.

Az ajánlattevő áItal benffitott ajánlat minden tekintetben megfelel az eljárást megindító felhívásban, kózbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételekrrek. Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattevő - Klrt. 1 14. §
(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
1. A teljesítésben részlvevő vezetőbeosztású szakember magasépítési szakterületen megszerzett szakmai tapasztalata, aki
vezető beosztású szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0_36 egész hónap) 36
2, A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétő] számítottjótállás időtartama (12-36 egész hónap) 36
3. KÖrnYezetvédelmi vállalások a teljesítés során (igen vállalások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igen,'vátlalás) 4
4. Nettó ajánlati ár (Forint) 15 501 814

Y,2.3') Az ajánlatok órtékelóse

Az ajánlattevő neve:

Trend EpíLő Zrt.

Szöveges értékelés:

Klistály-Vár Epítési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fetelósségű Társaság 989.5

Szöveges értékelés:
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Y.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa;
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Y.2.5) Az ajánlatok értékelóse során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkéró megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámotl

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az e]bírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok közötl
értékeli Úgy, hogy a legjobb tartalmi e]emre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pont-
száma - az 7,, a2., a3, és a 4. részszempont esetében - a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megáliapításra, kettő tizedes
jegyre való kerekítés me]]ett.
Az 1 , a 2. és a 3, értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Áiamtitkársága
által - a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatót -
a két széjső érték közötti megajánlásrajavasolt képletet - a]ka]mazza.
Az értékelés módszere a 4, értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajántatkérő számára legelőnvösebb
(legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximá]is pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívúl hagyott ajántat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

{ánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2,7) A nyertes ajánlallevő

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

Kristály-Vár Epítési Kereskedelmi és SzolgáItató Korjátoit Felelősségű Társaság, Magyarország 1139 1,377464224I
Budapest, Béke Tér 7, tsz.2,

Elienszolgáltatás összege (nettó): 15 501 814 Ft
Ervényes ajánlatot tevő ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rende]kező ajánlatot tette, ameiy, így az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott részszempontok szerint a súlyszámma1 korrigált legtöbb
pontszámoI kapta.

V.2.9) Atvállalkozó(k) igénybe vótele: Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót }<rván

igénybe venni:

Fele]ős nrúszaki vezető

V.2. 1O) A]vállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Kántor István ev. 49262582-1-32

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az a]ka]massági követelmény(ek) rneqlelölése, amely(ek) igazoiása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes alánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiváIaszüísának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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,L2') Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma
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SIBAL INVEST Kft, Magyarország2654 Romhány, Aradi Út 22 2379191,6212

Érvényteienítés j ogcíme :

a Kbt, 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem fe}el meg az ajánlati, ajánlattételi vagy rószvételi felhívásban és a

közbeszerzési dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott feltéte]eknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelmónyeit; Egyéb

Ervénytelenség indoka:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érwénytelen, mivel abból az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősülő iratok, az árazott épületgépész költségvetés, a
komplett,,Víz-, csatorna szerelés költségvetése (munkaneme) teljesen hiányzik, az sem pdf. sem pedig exce1 fájlformátumban
nem képezi az ajánlat részét.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az aiánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz : Kiegé szítő információk

VI. szakasz: Kíe gészítő informácíók
VI.l) További információk

; Vr.r.rl A szerződéskötésl moratórlum ldőtartama

Kezdete: 2o21,.o4.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk;

vl.t.2) Az ősszegezés elkészítésének időpontja:

VI. 1. 3) Az ősszegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az ősszegezés módosításának indoka:

\/I. 1. 5 ) Az ősszegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezós megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az ősszegezés jaütásának indoka:

VI. 1.8) Az összegezés jaűtásának időpontia:

VI. 1. 9) A jaűtott összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.1()) További információk:

Lejárata:

2027.04,23

2021,.o4.23

2021.04.28
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