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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Postai cím: Pozsonyi út 56. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1133 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Várgesztes 096/2 hrsz.-ú ingatlanon fennálló Várgesztesi Vár veszély elhárítási 

munkálatai” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Építés helye: Magyarország, Várgesztes 096/2 hrsz.-ú Várgesztesi Vár ingatlan. 

KE-06D/EP/228-3/2015 ügyiratszámon kelt határozatában a Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya építésügyi hatósági kötelezési eljárás során kötelezte az MNV Zrt.-t a 

kötelezésben előírt munkálatok elvégzésére. A KE-06D/EP/228-6/2015 ügyiratszámon kelt végzésében a 

határidőt meghosszabbította az illetékes hatóság. 

Ügyiratszám: KE-06D/EP/228-3/2015 

Műemléki törzsszám: 2538 

 

KE-06D/EP/228-3/2015 ügyiratszámú kötelezés tárgyában a Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályon 2016. október 10. napján történt egyeztetés alapján az alábbi tevékenységek 

végezhetők el építési engedély nélkül, örökségvédelmi bejelentéssel: 

 

- Falak megvédése az időjárási erózió ellen (eső, hó); 

- A falak közelében megjelenő csapadékvizek elvezetése; 

- A falakon, illetve a környezetben jelenlévő eróziót okozó növények eltávolítása, irtása. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész, XVII. fejezet  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás 

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 
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/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: 2 (2017/12/05) 

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: [1] Rész száma: 
2
 [1] Elnevezés: „Várgesztes 096/2 hrsz.-ú ingatlanon 

fennálló Várgesztesi Vár veszély elhárítási munkálatai” 

Az eljárás eredményes volt  igen nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

A Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata 

és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban 

végleges ajánlatok mindegyike az ajánlati ár vonatkozásában meghaladják a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének 

megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint – az ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel 

közölt adattal – dokumentálta a rendelkezésre álló fedezet mértékét.  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

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: [] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

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.) 
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    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

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: 

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: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/04/13.) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/04/13.) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 

Rendelkezésre álló fedezet mértéke: nettó 24.893.025,- Ft. 

 

Beérkezett ajánlatok: 

1. Ajánlattevő: MEGA – LOGISTIC Zrt. 

Székhely:  1062 Budapest, Bajza u. 17-19. 

 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) nettó 70.317.707,- Ft 

2. Az ajánlattételi felhívás 12.2.2 M/2. pontja szerinti 

műemléki résszakterületen szerzett felelős műszaki 

vezetői, minimumkövetelményen (azaz három éven) 

felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) 

 

16 hónap 

 

2. Ajánlattevő:  ZSELIC – TRADE Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 117. A ép. I. em. 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) nettó 76.921.979,- Ft 

2. Az ajánlattételi felhívás 12.2.2 M/2. pontja 

szerinti műemléki résszakterületen szerzett felelős 

műszaki vezetői, minimumkövetelményen (azaz 

három éven) felüli többlettapasztalata (hónapban 

megadva) 

 

6 hónap 

 

3.Ajánlattevő:  Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. 

Székhely: 7621 Pécs, Tímár u. 23. 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 
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1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) nettó 74.878.809,- Ft 

2. Az ajánlattételi felhívás 12.2.2 M/2. pontja 

szerinti műemléki résszakterületen szerzett felelős 

műszaki vezetői, minimumkövetelményen (azaz 

három éven) felüli többlettapasztalata (hónapban 

megadva) 

 

51 hónap 

 

 

4. Ajánlattevő: Falcon Ház Kft. 

 Székhely: 7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3. 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) nettó 79.724.072,- Ft 

2. Az ajánlattételi felhívás 12.2.2 M/2. pontja 

szerinti műemléki résszakterületen szerzett felelős 

műszaki vezetői, minimumkövetelményen (azaz 

három éven) felüli többlettapasztalata (hónapban 

megadva) 

 

0 hónap 

 

 2 

__________________________________________________________________________

____ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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