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Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közbeszerzés
tárgya:

Tihany Szabadtéri Néprajzi Múzeum 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:

HU110

Egyéb cím adatok:

Pozsonyi út 56

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Szabó

szabogabor@mnv.hu

Telefon:

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
Tihany Szabadtéri Néprajzi Múzeum kivitelezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000372862018

Postai irányítószám:

1133

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 12374400/1188

Fax:

+36 12374295

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Tihany Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Skanzen kivitelezésével kapcsolatos munkák, a Közbeszerzési Dokumentumokban, illetve
annak részét képező Műszaki Dokumentumban részletezett építési munkák teljes körű elvégzése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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:
2018.07.13
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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

Nem

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

Igen

Az eredménytelenség indoka:
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést nyújtottak be, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján az eljárásban benyújtott ajánlatok
mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló – elektronikus hirdetménykezelő rendszerben rögzített - anyagi fedezet összegét
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Nem
Nem

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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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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

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 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 ajánlattevő ajánlatában:

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:
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

D.V.M. Construction Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1052 Budapest, Türr István Utca 12667093241
8
- a kizáró okok vonatkozásában nyilatkozat nem teljes körűen került benyújtásra. - az ajánlattételi felhívás 10.2. M/1. pontban
meghatározott alkalmassági követelmény vonatkozásában a Kbt. 67.§ (1) szerinti nyilatkozat nem került benyújtásra - nem
csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
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tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt - ajánlattételi felhívás 10.1. M/2. pontban megjelölt alkalmassági minimumkövetelmény
igazolása körében igénybe venni kívánt kapacitást biztosító személy által az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére
vonatkozó nyilatkozat nem került benyújtásra - az ajánlattételi felhívás 23. pontja szerinti nyilatkozat nem került benyújtásra
arról, hogy az ajánlattevő által bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, - nem került csatolásra a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt
nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során - az
ajánlattételi felhívás 7. pontjában a 2. részszempont szerinti személyi állomány bemutatására vonatkozó dokumentumot nem
csatolta, - az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) aláírási címpéldánya nem került benyújtásra. Ajánlattevő
ajánlata fenti hiányosságait felhívás ellenére nem pótolta, az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésére tekintettel a 73. § (1) bekezdés
d) és e) pontja alapján érvénytelen.

Ferezobau Kft., 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor Utca 5. fszt. 23.

23473225207

- ,,Az ajánlattételi felhívás 8. pontja értelmében Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés pontjaiban foglalt kizáró
okok hatálya alá esik. Önök által a kizáró okok vonatkozásában nyilatkozat nem teljes körűen került benyújtásra. Kérjük a tisztelt
Ajánlattevőt, hogy nyújtson be nyilatkozatot a hiánypótlás során, a Kbt. 62. §-ban szereplő valamennyi kizáró ok tekintetében
azoknak fenn nem állásáról.” Ajánlattevő hiánypótlás keretében benyújtott nyilatkozata nem a Kbt. 62. §-ban szereplő
valamennyi kizáró ok tekintetében került benyújtása. - ,,Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 7. pontjában előírja a 2.
részszempont szerinti személyi állomány bemutatását. Kérjük a tisztelt ajánlattevőt, hogy kellő részletességgel mutassa be V. Cs.
megajánlott szakember tapasztalatát oly módon hogy abból egyértelműen kiderüljön a megajánlott műemléki résszakterületen
szerzett műszaki vezetői szakmai többlettapasztalat.” Ajánlattevő ajánlatában bemutatott, teljesítésbe bevonni kívánt szakember
értékelési szempontot képező szakmai többlettapasztalatának vonatkozásában alátámasztó dokumentumot hiánypótlás keretében
nem csatolt. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapján érvénytelen.

Lingurár-Ép Kft, 8083 Csákvár, Bokréta Utca 16

13139687207

- a kizáró okok vonatkozásában nyilatkozat nem teljes körűen került benyújtásra. - az ajánlattételi felhívás 10.2. M/1, 11.1. T/1.
pontokban meghatározott alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 67.§ (1) szerinti nyilatkozat nem került
benyújtásra - Ajánlattevő, Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjai szerint ajánlatában arról nyilatkozott, hogy Elektromos munkák, gépészeti
munkák valamint kerti munkák elvégzésére alvállalkozót kíván igénybe venni azonban az alvállalkozót nem jelölte meg az
ajánlatban. Kérjük, nyilatkozzon alvállalkozó személyét illetően, valamint a már megjelölt alvállalkozó esetében a kizáró okok
fennállásáról vagy fenn nem állásáról is nyilatkozni szíveskedjen. - elmulasztotta benyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
nyilatkozatot a tekintetben, hogy Ajánlattevő az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása során támaszkodik-e
más személy/szervezet kapacitásaira. - az ajánlattételi felhívás 7. pontjában előírt, bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozata nem került benyújtásra - az ajánlattételi felhívás 7. pontjában a 2. részszempont szerinti
személyi állomány bemutatására vonatkozó dokumentumot nem csatolta. Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait felhívás
ellenére nem pótolta, az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésére tekintettel a 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
- Továbbá rögzítendő, hogy az eljárásban benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló – elektronikus
hirdetménykezelő rendszerben rögzített - anyagi fedezet összegét.

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:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
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:
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2018.12.06
2018.12.06

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

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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