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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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:

2018.08.09

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

Távhőellátással kapcsolatos (távhővezetéki, hőközponti) építési kivitelezési tevékenységek teljes körű, minden szakágra kiterjedő 
műszaki ellenőrzése. Épület átalakítási, felújítási kivitelezések teljes körű műszaki ellenőrzése Egyéb kivitelezési munkák ellenőrzése: 
Ide tartoznak pl. a távhővezeték építés kapcsán felmerülő közműkiváltások műszaki ellenőrzése, szükség esetén felvonó ellenőr 
biztosítása, illetve a Megbízó szolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felmerülő egyéb kivitelezési munkák ellenőrzése. 
Előre nem tervezhető, rövid határidővel történő, távhőellátással kapcsolatos kivitelezések soron kívüli műszaki ellenőrzése Ajánlatkérő
a megkötésre kerülő szerződés keretösszegét nettó 79.000.000,- Ft -ban határozza meg, azzal, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg 60 %-
ának kimerítésére vállal kötelezettséget.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

2018. évi műszaki ellenőri tevékenység

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.fotav.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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28884

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár nettó Ft/óra 12 375 2. Az M.1.1) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli, távhőellátással kapcsolatos (távhővezetéki, hőközponti) építési kivitelezési tevékenységek 
ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások 
maximális pontszámot érnek) 38 3. Az M.1.2) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli, épület átalakítási, felújítási kivitelezések ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (
hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások maximális pontszámot érnek) 136 4. Az M.1.3) alkalmassági 
követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, építményvillamossági kivitelezési 
tevékenységek ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti 
megajánlások maximális pontszámot érnek) 58 5. Az M.1.4) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli, építménygépészeti kivitelezési tevékenységek ellenőrzése során szerzett többlet 
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások maximális pontszámot érnek) 173 
Indoklás: az Ajánlat megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

11398107243NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt., 1119 Budapest, Etele Út 59-61

1. Ajánlati ár nettó Ft/óra 13 625 2. Az M.1.1) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli, távhőellátással kapcsolatos (távhővezetéki, hőközponti) építési kivitelezési tevékenységek 
ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások 
maximális pontszámot érnek) 36 3. Az M.1.2) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli, épület átalakítási, felújítási kivitelezések ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (
hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások maximális pontszámot érnek) 36 4. Az M.1.3) alkalmassági 
követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, építményvillamossági kivitelezési 
tevékenységek ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti 
megajánlások maximális pontszámot érnek) 36 5. Az M.1.4) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli, építménygépészeti kivitelezési tevékenységek ellenőrzése során szerzett többlet 
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások maximális pontszámot érnek) 36 Indoklás:
az Ajánlat megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

11792721213REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft., 2030 Érd, Ligetszépe Utca 8.

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Ajánlati ár nettó Ft/óra 12 375 2. Az M.1.1) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli, távhőellátással kapcsolatos (távhővezetéki, hőközponti) építési kivitelezési tevékenységek 
ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások 
maximális pontszámot érnek) 38 3. Az M.1.2) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli, épület átalakítási, felújítási kivitelezések ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (
hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások maximális pontszámot érnek) 136 4. Az M.1.3) alkalmassági 
követelmény bemutatására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, építményvillamossági kivitelezési 
tevékenységek ellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti 
megajánlások maximális pontszámot érnek) 58 5. Az M.1.4) alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli, építménygépészeti kivitelezési tevékenységek ellenőrzése során szerzett többlet 
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap, a 36 hónapos és afeletti megajánlások maximális pontszámot érnek) 173

11398107243NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt., 1119 Budapest, Etele Út 59-61

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értékelési részszempont 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: 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.-5. 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:

28858

Az értékelési szempontok szerint ajánlattevő nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

1000NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt.

Szöveges értékelés:

955REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.

Szakági műszaki ellenőrzés

Még nem ismert
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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:

2018.10.28Lejárata:2018.10.18Kezdete:

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:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát, a következők szerint: Az ajánlattételi/részvételi felhívásban előírt 
határidő 2018.08.21 11:00 volt. A határidő lejárta után a következő ajánlat/részvételi jelentkezés érkezett: Részvételre jelentkező
/Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 95, 1137 Budapest Szegedi Út 37-39. Beérkezés 
időpontja: 2018.08.21 11:26:37

14541744241Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Szegedi Út 37-39.

Az S-6 Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Mártonhegyi Út 50/A.) ajánlattevő a kiírt hiánypótlási felhívásnak
nem tett eleget, ezért ajánlata olyan hiányosságokban szenved, melynek következtében az érvénytelen, mivel nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, a következők szerint: - Az ajánlat 1-7. 
számú mellékletét képező nyilatkozatról hiányzik ajánlattevő cégszerű aláírása. - Az ajánlatban az M.1.3.) alkalmassági 
minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt K. I. J. szakember önéletrajzából és rendelkezésre állási nyilatkozatából nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy a szakember az előírt építményvillamossági kivitelezési tevékenységek ellenőrzését látta-e 
el műszaki ellenőrként, illetve a projektek nem év/hónap osztásban kerültek feltüntetésre, így nem állapítható meg a 4. 
értékelési részszempontra a felolvasólapon megjelölt hónapszám megfelelősége. - Ajánlattevő nem nyújtotta be a Kbt. 134. § (5) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát a teljesítési és rendelkezésre állási biztosíték megfelelő rendelkezésre bocsátásáról. - 
Ajánlattevő nem nyújtotta be saját, valamint a C. P. T. Kft., mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet aláírási 
címpéldányát/aláírásmintáját. - Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához a C. P. T. Kft., mint kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezettel kötött szerződést/előszerződést. - Ajánlattevő ajánlatának Felolvasólapján a 3. értékelési részszempontra 36 hónapot
jelölt meg, azonban ajánlatához nem csatolt az M.1.2. alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakemberre vonatkozó 
önéletrajzot, így a Felolvasólapon megjelölt többlettapasztalat hónapszámai nem támaszthatóak alá. - Az Ajánlattevő által 
benyújtott 7. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban B. J. szakember a 2., míg K. I. J. szakember a 3. értékelési részszempont 
vonatkozásában került megjelölésre. A 7. sz. melléklet szerinti nyilatkozat tartalmával ellentétben az ajánlathoz csatolt 
önéletrajzokban B. J. a 2., valamint az 5. értékelési részszemponttal, K. I. J. pedig a 4. értékelési részszemponttal összefüggésben
álló alkalmassági követelmény vonatkozásában került megjelölésre. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, így nem oldotta fel 
az ellentmondást. - Ajánlattevő B. J. szakembert a 2. és az 5. értékelési részszempont vonatkozásában is be kívánja mutatni a 
csatolt önéletrajz alapján, azonban a szakmai gyakorlat vonatkozásában felsorolt munkákból nem állapítható meg, hogy melyik 
tartozik a 2., és melyik az 5. értékelési részszemponthoz, így a Felolvasólapon feltüntetett hónapszámok sem támaszthatóak alá 
egyértelműen. Az S-6 Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata a fentiekben megjelölt indokok miatt nem megfelelő. A 
bíráló bizottság javasolja Döntéshozónak az S-6 Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12025385243S-6 Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság, 1124 Budapest, XII., Mártonhegyi Út 50/A.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




