Ceu Tender
Consulting Kft.

Digitally signed by Ceu Tender Consulting Kft.
DN: c=HU, l=Budapest, o=Ceu Tender Consulting
Kft., ou=EU, cn=Ceu Tender Consulting Kft.,
serialNumber=1.3.6.1.4.1.3555.5.2.04454580073794
8, email=info@ceutender.eu,
2.5.4.97=VATHU-24772699-2-43
Date: 2018.07.19 11:51:23 +02'00'

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

1

(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Kastély utca 1.
Város: Keszthely

Postai irányítószám: 8360

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Helikon Kastélymúzeum – illemhely csoport korszerűsítése”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Helikon Kastélymúzeum déli főkapujánál lévő
nyitott illemhely korszerűsítése, bővítése a mai kornak megfelelő minőségű
kerékpáros, családbarát kiszolgáló funkciókat tartalmazó felújítása. A jelenlegi
illemhely csoport földbe süllyesztett, a meglévő tartószerkezeti részein, szigetelésén
nem kívánunk változtatni. A meglévő belső válaszfal rendszert elbontjuk, és új
válaszfal rendszert építünk. A külső homlokzati kontúr új helyre kerül, a megmaradó
acélpillérek a válaszfalakba kerülnek elburkolásra. A lépcső mellett egy új rámpa
kerül kiépítésre.
Főbb paraméterek:
101 m2 bruttó terület, 34 fm 10 % -os lejáró rámpa, 80 m3 föld mozgatás, 59 m2
vasbetonfal + lejáró lemez, 30 m2 válaszfal, 80 m2 kültéri vakolat, 150m2 beltéri
vakolat, 75 m2 lábazatvakolat, 35 m2 hőhíd mentes alumínium üvegfal, 4 m2
napelem, 2 db napkollektor, teljes gépészeti és villanyszerelés felújítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli
eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával,
tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió
forintot. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos 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:

1

2

[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

1

[ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító

felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn) 2018. 04. 13.

2

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma:
Az eljárás eredményes volt x igen

2

[ ] Elnevezés:

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

igen

nem

2

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
1. Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

Insula Savaria Kft. 25994524-2-42

Önálló
székhelye

1151 Budapest Szántóföld u. 7-9

Ajánlattevő

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:
ÁR
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

55.759.153,- HUF

MINŐSÉGI KRITÉRIUM

1.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások a kivitelezés vonatkozásában
(db)

1 db

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

Fitotron-System Kft. 11355256-2-20

Önálló
székhelye

8360 Keszthely, erzsébet királyné útja 60.

Ajánlattevő

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:
ÁR
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

38.134.071.- HUF

MINŐSÉGI KRITÉRIUM

1.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások a kivitelezés vonatkozásában
(db)

2 db

3. Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

Poliéder Kft 10801060-2-41

Önálló
székhelye

Budapest 1039 Hortobágyi utca 5

Ajánlattevő

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:
ÁR
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

47.781.383.- HUF

MINŐSÉGI KRITÉRIUM

1.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások a kivitelezés vonatkozásában
(db)

2 db

4. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

Q Design Kft. 13274850-2-13

Önálló
székhelye

2051 Biatorbágy, Szabadság utca 48. sz.

Ajánlattevő

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:
ÁR
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

49.868.399.- HUF

MINŐSÉGI KRITÉRIUM

1.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások a kivitelezés vonatkozásában
(db)

2 db

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Egy érvényes ajánlat lévén, ajánlatkérő értékelő táblázatot nem készített.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
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:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
•

az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással

•

Környezetvédelmi-fenntarthatósági

vállalások

a

kivitelezés

vonatkozásában

(db)

szempont vonatkozásában egyenes arányosítással. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevők lehetséges vállalásnak
maximuma 2 db, ami a maximális pontszámot kapja. Az 1 db megajánlásnál kevesebb
megajánlás vállalását tartalmazó ajánlat 0 pontot kap.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)

Önálló Ajánlattevő neve

Fitotron-System Kft. 11355256-2-20

Önálló
székhelye

8360 Keszthely, erzsébet királyné útja 60.

Ajánlattevő

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:
ÁR
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

38.134.071.- HUF

MINŐSÉGI KRITÉRIUM

1.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások a kivitelezés vonatkozásában
(db)

2 db

Egyedüli érvényes ajánlattevőként ő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó és az
ajánlatkérő számára is megfelelő ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen x nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem ismert
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok)
a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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: 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 érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1. Az Insula Savaria Kft. (1151 Budapest Szántóföld u. 7-9. 25994524-2-42) ajánlattevő
nem szerepelt a felkért gazdasági szereplők listáján. A Kbt. 115. § (4) bekezdése szerint az
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Erre
tekintettel az Insula Savaria Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.
2. A Poliéder Kft. (Budapest 1039 Hortobágyi utca 5. 10801060-2-41) nem nyújtott be
hiánypótlást.
2.1. A hiánypótlási felhívás 3.) pontjában rögzítettek szerint az ajánlatukban csatolt
Felolvasólap hibásan került benyújtásra, a MINŐSÉGI KRITÉRIUM összesített számának
feltüntetése nem szerepel rajta. A Dokumentáció II. kötet B. rész, Minőségi szempontra
vonatkozóan előírásra került, hogy Ajánlattevőknek a Felolvasólapon fel kell tüntetnie

vállalásainak összesített számát ezen értékelési részszempont tekintetében!
Az ajánlat nem felel meg a dokumentáció fenti előírásának, ezért a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2.2. A hiánypótlási felhívás 4.) pontjában rögzítettek alapján a Felolvasólapon
feltüntetett Ellenszolgáltatás összegét a benyújtott árazott költségvetés nem támasztja
alá.
A Dokumentáció II. Kötet B. rész Egyösszegű ajánlati árra vonatkozó része az alábbi
előírásokat tartalmazza:
Ajánlattevők kötelesek a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés
valamennyi tételét kitölteni, illetve megadni és a kitöltött árazott költségvetést ajánlatukban
csatolni (Felolvasólap I. számú melléklete).
Az értékelés alapját egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. Ezen összeget Ajánlattevők kötelesek
a Felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében feltüntetni!
Az ajánlat nem felel meg a dokumentáció fenti előírásának, ezért a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
3. A Q Design Kft. (2051 Biatorbágy, Szabadság utca 48. sz. 13274850-2-13) nem nyújtott
be hiánypótlást.
3.1. A hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzítettek szerint az ajánlatukban csatolt
Felolvasólap hibásan került benyújtásra, a MINŐSÉGI KRITÉRIUM összesített számának
feltüntetése nem szerepel rajta. A Dokumentáció II. kötet B. rész, Minőségi szempontra
vonatkozóan előírásra került, hogy Ajánlattevőknek a Felolvasólapon fel kell tüntetnie
vállalásainak összesített számát ezen értékelési részszempont tekintetében!
Az ajánlat nem felel meg a dokumentáció fenti előírásának, ezért a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018. 07. 19./ Lejárata: 2018. 07. 25.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 07. 19.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 07. 19.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

