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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

https://nagyeskiss.hu/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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Kállósemjén épületbontás tervezése és kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000409962019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
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93867113
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.06.04

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Kállósemjén hrsz. 39 számú ingatlanon fennálló egyes épületek bontási munkálatainak elvégzése és a bontáshoz kapcsolódó tervek 
elkészítése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kállósemjén épületbontás tervezése és kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem
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Értékelési szempontok és a hozzájuk tartozó súlyszámok: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 70. 2. M.1.1) alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet műszaki vezetői szakmai 
tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 24 hó): 15. 3. M.1.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet tervezői szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 24 hó): 15. Az 1. értékelési szempont 
esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal. Résszempontonként az ajánlatkérő részére 
legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A fordított arányosítás képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (
Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 A 2. és 
3. értékelési részszempont esetében az alkalmazandó módszerek az egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti 
tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal. Résszempontonként 
az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot. Az egyenes arányosítás képlete: P = (
Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a 
pontskála alsó határa, azaz 0

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

GÉP-Partner Kft. (95, 1222 Budapest Sörház utca 39.) ajánlattevő ajánlata nem felel meg, az ajánlatkérő által és a jogszabályokban 
előírt feltételeknek, a benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi 
határidő 2019. június 26. napja 15:00 órában került meghatározásra és a GÉP-Partner Kft. (95, 1222 Budapest Sörház utca 39.) 
ajánlattevő az ajánlatát az EKR rendszeren keresztül 2019. június 26. napján 15:07 óra 51 másodperckor adta be, így ajánlattevő 
ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Land-Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy utca 13.) ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, valamint a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelel, és érvényes és egyben a felhívás II.2.5) pontjában rögzítettek szerint, a legjobb
ár-érték arányú ajánlat. 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 230 734 320 2. M.1.1) alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet műszaki vezetői szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - 
max. 24 hó): 24 3. M.1.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli 
többlet tervezői szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 - max. 24 hó): 24

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Tárgyi eljárás vonatkozásában a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 165.544.391,- Ft, amelyet Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) 
bekezdés szerinti EKR-ben rögzített adattal igazolni tud. A legkedvezőbb ajánlatot tevő Land-Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. (
1016 Budapest, Gellérthegy utca 13.) ajánlati árának mértékéig, azaz nettó 65.189.929,-Ft, összegig pótfedezet bevonására nincs 
lehetőség, így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

2019.10.14

2019.10.14
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