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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000091712018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közbeszerzés
tárgya:

kőrestaurátori helyreállítás tervezés,kivitelezés

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Nemzeti azonosítószám
Részvénytársaság

EKRSZ_
93867113

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU110

1133

Ország:

Magyarország

Pozsonyi út 56
Kovácsné dr. Antal

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

antaleva@mnv.hu

Telefon:

+36 309032706

Éva
Fax:

+36 12374295

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
kőrestaurátori helyreállítás tervezés,kivitelezés
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Boltozatok tisztítása, támfal, támpillér, lépcsősor, pódiumfal statikai megerősítése, dréncsövezés, "Carcer" fedés átalakítása,
építés és statikai tervkészítés, állapot felmérési dokumentáció, régészeti megfigyelés, valamint tartószerkezeti és restaurátori
felügyelet biztosítása. az építmény állagának megőrzése, kezelése és élettartam meghosszabbításának biztosítása jelentős építési
beavatkozások mellőzésével. Az építmény magas nyomású vízsugaras tisztítása és falfirka szemcseszórással történő eltávolítása
után a mozgó kőelemek visszabontását kell elvégezni.A falakon lévő hiányok pótlása, az 1942 évben felépített műrom
visszaépítése a visszabontott vagy a korábban leomlott, összegyűjtött és osztályozott kő falazóelemek felhasználásával a fugák
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pótlásával együtt, jobb oldali lépcső felső 5 sorának bontás és visszaépítése, vízelvezető csatorna kőelemeinek bontása, hiányok
pótlása, hibás útburkolat cseréje, Tardosi kő emléktábla restaurálása, restaurátori dokumentáció készítése.

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:

Nemzeti Kbt. 115. § 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
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

1
Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye
EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.

Adószáma
13240567242

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, így az
ajánlat érvényes.

Rigel-Art Művészeti Kft, 1161 Budapest, Bács Utca 6

24946748242

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, így az
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ajánlat érvényes.

Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Etele út 32. A. ép. 10. em. 93.

24669717243

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, így az
ajánlat érvényes

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

EB Hungary Invest Kft.

10

Szöveges értékelés:

Rigel-Art Művészeti Kft

7.6

Szöveges értékelés:

Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

6.6

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

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:
Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja) értékelési szempont
alkalmazásával választja ki. Az értékelési rész és alszempontok, továbbá azok súlyszáma a következő: Részszempont 1:.Egyösszegű
Ajánlati ár (nettó forint) Adható pontszám alsó és felső határa 1,00-10,00 Súlyszám: 70 Részszempont 2: A szerződés teljesítésében
részt vevő szakember 1 fő felelős műszaki vezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, MV-É-M
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, műemléki résszakterületen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlet (azaz a minimum
követelményként meghatározott 3 éven; azaz 36 hónapon felüli) tapasztalata (hónapokban); maximum 24 hónap Adható pontszám alsó
és felső határa 1,00-10,00 Súlyszám: 30 Az ajánlatok rész és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlatok kiválasztás
módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: - az 1. részszempontnál fordított
arányosítással, az alábbi képlet szerint: P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin ahol: - P: a vizsgált Ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma - Pmax= a pontskála felső határa - Pmin= a pontskála alsó határa - Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme - Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme - a 2. részszempontnál pontozással az alábbiak szerint: 1 – 5 hó: 1
pont 6 – 10 hó: 2 pont 11 – 15 hó: 3 pont 16 – 20 hó: 5 pont 21 – 24 hó: 10 pont
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.

13240567242

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, így az
ajánlat érvényes. Ajánlattevő az eljárás értékelési szempontja szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
egyes kőrestaurátori munkák elvégzése
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ARIUN-ART Művészeti Bt. Adószáma: 20157719-2-13
V.2.10) 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:
ARIUN-ART Művészeti Bt. Adószáma: 20157719-2-13 M/1. alkalmassági feltétel igazolásában vesz részt

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037
Budapest, Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.

22930338241

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.07.27.

2018.08.10.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.27.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.27.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról javítása
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Indítás dátuma

Indító felhasználó

2018.07.27. 12:
39:53

Lukacso

2018.07.30. 11:
19:31

AntalE

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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