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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Pápa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Pápa, TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 sz. projektKözbeszerzés 
tárgya:
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Sportközpont főépületének építéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

A becsült érték megállapítása a Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján tervezői költségbecsléssel történt.

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:

186A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 185-449637A 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

Vállalkozási szerződés a „Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja című és TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 
azonosító számú projekt keretében a Sportközpont főépületének építése és a Schwenzel rét kiépítése” tárgyban, az alábbi 2 résszel: 1. 
rész: Sportközpont főépületének építése 2. rész: Schwenzel rét kiépítése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Pápa, TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 sz. projekt

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A Kbt. második rész XV. fejezete szerinti eljárás.

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 1 447 930 132 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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)

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a KH 2019. 06. 04. napján 
közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

Szöveges értékelés:

1000.0VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak is megfelelően eleget tett, így ajánlata érvényes. Nettó 
ajánlati ár összesen (Ft): 1 447 930 132 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva ( min. 0, max. 36 hónap): 36 Az M1./b) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva ( min. 0, max. 36 hónap): 36 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva ( min. 0, max. 36 hónap): 36

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

Épületvillamossági munkák, gépészeti munkák elvégzése, különböző építészeti munkák elvégzése (pl: vakolás, szigetelés, 
kőműves munkák, zsaluzás, stb), komplett közmű kialakítása.

Ajánlatadáskor még nem ismertek.
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Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, valamint a hiánypótlási felhívásokban és a felvilágosításkérésben foglaltaknak is megfelelően eleget tett, 
továbbá a számítási hibát is megfelelően javította, így ajánlata érvényes. Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 215 702 518 Az M1./a) 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva ( min. 0, max. 36 hónap): 36 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva ( min. 0, max. 36 hónap): 36 Az M1./c) 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva ( min. 0, max. 36 hónap): 0

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Schwenzel rét kiépítéseRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatába nem 
csatolta be az árazott költségvetését, továbbá az alábbi okok miatt: 1. Ajánlattevő az M1./a) alkalmassági követelmény 
tekintetében nem mutatott be szakembert. Kértük ajánlattevőt, hogy mutasson be az M1./a) alkalmassági követelménynek, a 
felhívás III.1.3) M1./a) alpontjában foglaltaknak és az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) értékelési 
részszempontnak megfelelő szakembert, alátámasztva a vonatkozó értékelési részszempontra a felolvasólapon tett megajánlását.
Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást. 2. Ajánlattevő az M1./b) alkalmassági követelmény tekintetében nem mutatott be 
szakembert. Kértük ajánlattevőt, hogy mutasson be az M1./b) alkalmassági követelménynek, a felhívás III.1.3) M1./b) 
alpontjában foglaltaknak és az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen 
felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) értékelési részszempontnak megfelelő 
szakembert, alátámasztva a vonatkozó értékelési részszempontra a felolvasólapon tett megajánlását. Ajánlattevő nem nyújtott be
hiánypótlást. 3. Ajánlattevő az M1./c) alkalmassági követelmény tekintetében nem mutatott be szakembert. Kértük ajánlattevőt, 
hogy mutasson be az M1./c) alkalmassági követelménynek, a felhívás III.1.3) M1./c) alpontjában foglaltaknak és az M1./c) 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) értékelési részszempontnak megfelelő szakembert, alátámasztva a vonatkozó 
értékelési részszempontra a felolvasólapon tett megajánlását. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.

23494705219Build-Creator Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8597 Döbrönte, 
Üdülő Telep 41

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 ajánlattevő 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:

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatába nem 

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8596 
Pápakovácsi, Devecseri Utca 18-20

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 ajánlattevő 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:

Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft. (adószám: 22715355-2-20, ajánlati felhívás III.1.3.) M1/a. és M1/b. pontja)

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 215 702 518 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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)

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a KH 2019. 06. 04. napján 
közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

Szöveges értékelés:

900.0VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Gépészet, villamos szakági munkák, felelős műszaki vezetés, különböző építészeti munkák elvégzése.

Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft. (adószám: 22715355-2-20)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az alábbi ajánlatok bírálatára - így érvényesség vagy érvénytelenség megállapítására - nem került sor a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének
alkalmazása miatt: Kovácsi-Fal Kft. 1. részre (979.0 pont) benyújtott ajánlata, SWIETELSKY Építő Kft. 1. részre (829.4 pont) benyújtott
ajánlata, Boroszlán Zrt. 2. részre (716.0 pont) benyújtott ajánlata.

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:

2020.04.12Lejárata:2020.04.03Kezdete:

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:

csatolta be az árazott költségvetését, továbbá az alábbi okok miatt: 1. Ajánlattevő az M1./a) alkalmassági követelmény 
tekintetében nem mutatott be szakembert. Kértük ajánlattevőt, hogy mutasson be az M1./a) alkalmassági követelménynek, a 
felhívás III.1.3) M1./a) alpontjában foglaltaknak és az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) értékelési 
részszempontnak megfelelő szakembert, alátámasztva a vonatkozó értékelési részszempontra a felolvasólapon tett megajánlását.
Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást. 2. Ajánlattevő az M1./b) alkalmassági követelmény tekintetében nem mutatott be 
szakembert. Kértük ajánlattevőt, hogy mutasson be az M1./b) alkalmassági követelménynek, a felhívás III.1.3) M1./b) 
alpontjában foglaltaknak és az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen 
felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) értékelési részszempontnak megfelelő 
szakembert, alátámasztva a vonatkozó értékelési részszempontra a felolvasólapon tett megajánlását. Ajánlattevő nem nyújtott be
hiánypótlást. 3. Ajánlattevő az M1./c) alkalmassági követelmény tekintetében nem mutatott be szakembert. Kértük ajánlattevőt, 
hogy mutasson be az M1./c) alkalmassági követelménynek, a felhívás III.1.3) M1./c) alpontjában foglaltaknak és az M1./c) 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) értékelési részszempontnak megfelelő szakembert, alátámasztva a vonatkozó 
értékelési részszempontra a felolvasólapon tett megajánlását. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.
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