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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

A FŐTÁV Zrt. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő felújítási/korszerűsítési, átalakítási 
munkálatok megvalósítása érdekében a beszerzési eljárásban az alábbi munkanemekbe tartozó kivitelezési munkák kerülnek 
meghatározásra különösen: 1. Épületeken belüli átalakítási munkák komplett építési-szakiparral, épületgépészettel, 
épületvillamossággal együtt. 2. Építési-szakipari felújítási munkák épületen kívül-belül, falazatok, vakolatok, burkolatok, festések, 
külső hő és vízszigetelések 3. Külső-belső nyílászárók javítása, átalakítása, cseréje, új szerkezetek beépítése, üvegfelületek kialakítása. 
4. Felvonulási és építési segédszerkezeti, állványozási, alátámasztási munkák önállóan vagy építés-szerelési munkákhoz kapcsolódó 
megvalósításban 5. Árnyékoló szerkezetek (belső szalagfüggönyök, rolók, reluxa, redőny stb.), hő és fényvédő fóliázások megvalósítása
, telepítése 6. Épületgépészeti munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Víz-csatorna hálózat és berendezési 
tárgyak, hűtés-fűtés, légtechnikai munkák. Külső hálózatok, szükség szerint alépítményekkel együtt. Előzőekkel összefüggő mérési, 
próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése. 7. Épületvillamossági munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz 
kapcsolódóan. Világítási hálózatok, elosztók, gyengeáramú védőcsövezések, kültéri világítás hálózata és tárgyai. Előzőekkel összefüggő
mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése. 8. Új építések, beruházások az előzőekben felsorolt pontokban foglalt 
munkanemek felhasználásával, kiegészítve az új építéseknél szükségessé váló munkanemekkel (alapozás, szerkezetépítés, tetőhéjazat, 
bádogozás stb.) 9. Belsőépítészeti munkák. 10. Építési munkákkal összefüggő kertészeti, zöldterület fejlesztés, támfal és kertépítés, 
locsolóhálózat-csapadékvíz elvezetés, kerti utak-járdák kialakítása 11. Fentiekkel összefüggésben, szükséges szállítási munkák fuvarral
, élőerővel, hulladék anyagok deponálása, építési terület folyamatos és befejezés utáni takarítása, szelektív hulladékszállítás 
biztosítása (szakszolgáltató telephelyén történő előválogatási alternatívával), befogadóhoz történő eljuttatása, dokumentálása. 12. 
Épületenergetikai jellemzőket befolyásoló építés-szerelési, kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, más szakipari munkák 
esetén (nyílászárócserék, üvegezések, világítási, épületgépészeti szolgáltató berendezések, szigetelések stb.) az energiahatékonysági 
előírásoknak és azok szellemének megfelelő anyagok és épületszerkezetek, munkafolyamatok alkalmazása szükséges. 13. Az 
előzőekben nem felsorolt, vagy részletezett/jelzett, minden egyéb épületüzemeltetési, átalakítási, karbantartási munkák keretén belül 
nem elvégezhető építési szerelési munka elvégzése, megvalósítása, kialakítása, amelyek az eljárás részeként kiadott és nyertes 
ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés szerinti munkadíjak és anyagdíjak alapján, illetve a szükségessé vált, de a 
mintaköltségvetésben nem szereplő anyagok tekintetében a TERC építőipari árkalkulációban meghatározott mérték 100%-ában, a 
mintaköltségvetésekben nem szereplő munkadíjak tekintetében pedig az ajánlattevő által a felolvasólapon megajánlott rezsióradíj 
alapján kerülnek elszámolásra. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg,
a keretösszeg: nettó 200.000.000,- Ft.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Eseti jellegű építés-szerelési munkák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): súlyszám:60, Értékelési pontszám:10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 600 1.2. Rezsióradíj mértéke (HUF): súlyszám:10, Értékelési pontszám:10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100 2. Vállalt jótállás mértéke minimum 12 hónap, ma-ximum 36 hónap: 
súlyszám:30, Értékelési pontszám:10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 300

Szöveges értékelés:

100049. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságuk indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményt. Ajánlatuknak 
az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 7.381.681 HUF 1.2. Rezsióradíj 
mértéke (HUF): 7.000 HUF 2. Vállalt jótállás mértéke: minimum 24 hónap, maximum 36 hónap: 25 hónap

2502961920749. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Szekesfehervar, Zilahi Utca 13

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

1A 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:

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:

2019.05.20

Igen



EKR000613112019

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131.§ (8) bekezdés f) pontja alapján szerződéskötési moratórium nincs.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 1.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 7.381.681 HUF 1.2. Rezsióradíj mértéke (HUF): 7.000 
HUF Ajánlata kiválasztásának indokai: Ez az ajánlattevő tette – egyetlen érvényes ajánlattevőként – az értékelési szempontokra 
figye-lemmel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot

2502961920749. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Szekesfehervar, Zilahi Utca 13

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1.1 és 1.2 szerinti alszempontok: fordított arányosítás, 2. résszempont: egyenes arányosítás

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:

2019.08.01
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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: 2019.08.01




