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KOZB E S ZERZE SI ADATB AZTS
Osszegezd s az ajhnlatok elbir 5l6shr6l

[. szakasz: Aj6nlatkdr6

I.1) N6v 6s cimeh t 
(ielalie neg az etidt.dsart JeLeLds lsszes djdntatk|rdr)

Hivatalos ndv: Tom-Ferr zrt.

Postai cim: Acdlcs6 u. 2-20.

VAros: Budapest Postai ir6nyit6szdm l2l l

II. szakasz: Tfrgy
ILI) Meghatf rozr{s

l . l) A ktizbeszerz6s tirgya: Ac6lcsiigyirt6-csarnok kivitelez6se a TOM-FERR zrt, r6sz6re a GINOP 1.2.7-17 sz|mi Wo
et6ben.

' II.2) A kiizbeszerz6s mennyisdge

l )  A ki izbeszerz6s mennyis6ge: J db

IV. szakasz: Elj6r6s

IV.1) Meghatirozris

IV.l.1) A Kbt. rnely r6sze, i l letve fejezete szerinti elj ir is kerii l t alkalmazisra: Harmadik R6sz, XVII. t 'eiezet

lV.l.2) Az elj6ris fajt{j a: Nyilt elierAs a Kbt. I12. { (l ) bekezd6s b) pont szerinr

lY,1-.-JJ,ft.tgJ,? ti-s$,qlj6!:6s-vagy--y,er,$err,y,n6-ri"es34rl,e.$sJfn-az''elj6r,ji.i,a[ka,tna?6sat mQgalnEozi-ktiriitnAruqkirrtrer:ralerL

tV. l .4) Hirdetm6ny n6lki i l i  t i rgyal{sos el j i r{s eseten az el jrrds alkalmazisit  megalap026 kdri i lm6nyek ismertet6se:

IV.2) Adminisztrativ informrici6k

tV.2.l) Az adott eUir{sra vonatl(ozd kdzz6t6tel2

A h i rdermdny szama a  H ivara tos  Lapban:  '  
UU[ ] | /S  [ ] [ ] [ ]  [ ]U t  l [ ] [ ]n [  ]  nem re tevans

A. hirdetmdny szdma a I(dzbeszerzesi Edesit6ben: ' t<g-:SZS/ZO t8

IV,2.2) Hirdetm6ny ki izz6t6tele n€lki i l  indul6 el j{r{s eset6n az el j i r ist megindit6 felhiv{s megki i ld6s6nek, i l let6leg a
Kiizbeszerz6si Hrt6sig trj6koztat{s 6nak napja:' nem relevdns

IV.2.3) Az el6zetes piaci konzuttdci6k eredm6ny6nek ismertet6se 6rdek6ben tett  int6zkeddsek ismertetdse: r

ty,2.4)"EJcktmn ik!$tril-$"rlm6.l(qmmuliFirids-,e$zkiizd,k,al,kiJ,ru-az,6si.0a-li,i,trd,0-kni.,l

KJj"Zbeszerz6si d_o,kumentumok_-e-l,gktronikust6l eltd16 m6don tdrtdn6 rendelkezdsre bocs_d-r4s{L1ak jt]'doka:

V. szakasz: Az elj: irds eredm6nyer

A szerzddds szfma: [1 ] R6sz szima: 2 
[ ] Elnevezds: Acdlcstigydrt6-csarnok kivitelez6se a TOM-FERR zrr.

r6sz6re a GINOP 1.2.7-17 sz{mi projekt keret6ben,



Az elidres €redmdnyes voll x igen O neln

V,l  Eredm6nytelen el j f  r r issal  kapcsolatos inform:ic i6 2

V.l.l) A befejezetlen elj6ri is oka

C A kiizbeszerzisi eljArast eredm€nytelennek min6sitet16k.

Az eredmenltelensdg indoka:

C A szerz6dds megkdtdsdr megtagadldk

V.1.2) A belejezetlen el j{r ist ki tvetden indul-e [ j  el j i r is O igen O nem

V.1.3) Az 6rv6nyes aj inlatot tevdk'z

Ai6nlattev6k neve 6s cime alkalmassdgul< indokol6sa is ai6nlatuknak az drtdkel6si szempont szerint i  tadalmi eleme(i):

V.1.4) Az 6rv6nytelen aj{nlatot tevdk ?

Az 6rvdnltelen ajanlatot tev6k neve, cime 6s az dfvdnytelens6g indoka:

%-lJ) 4z,ti,ss.zrlerbe1,e ,ens,6ei,hely?ei,QlhdiitdsairdekQLQlLaaajiJllatteJd(!),i.!tal,trjt inLezked,6s.c!.iim-e.rl,€jis-ej-:

Y.2 Az eljfiris eredm6nye 2

y.2.1) Aj{nlatol(ra vonatk026 inform6ci6k

4 bedrkezett ajanlatok sz'ma t2l

t,2.2') Az &v6nyes ̂jfnlatot tevtik

\ianlattevok neve, cime ds ad6szaqr4 alkalmassdguk indokol6sa 6s ajanlatul(nak az 6rtdkel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):

, it ld artpit it 6pitdipari 6s Szolg{ltat6 Kft. (2890 Tara, Agostydni tt 78.), Ad6sz6m: 14045877-2-ll

.i6nlattevd benytitott aienlata formai ds tartalmi szempontbdl megfelel az ajanlattiteli f'elhivAs vaiamint a kdzbeszerzdsi
okumentAci6ban eldirt kcjvetelm6nyeknek, nem mer0ltek fel vele szen'lben a Kb| 71-'/2. $-ban megfogalmazott. az aiAnlal
MdasAgi irracionalitdsdra utald rdnyek.

Tdtel
I) Egydsszegii nett6 aiAnlati 6tal6ny6r

(EUR)
2.59r.000,00 EUR

2) Szal(ember tdbblettapasztalata
(h6napokban)
(Az M/2.1. pontban eloirt  szakentber
alkalmassagi kdvetelmdnydnek
sziiks6ges id6tartamon feliili
tapasztalata.)

77 h6nap

3) Szakember tobbletlapasztalala
(h6napokban)
(Az M/2.2. pontban eldirt szakember
alkalmassegi kdvetelmeny6nek
szilksdges iddtartamon felilli
tapasztalata. )

60 h6nap

V.2.3) Az aj inlatok 6rt6kel6se'z

(Az aldbbi tabldzatban adja meg. A ftbl.izatnak az ajanlatte',,6 ne1)e a[atti osztatt oszlop bal olda[ara az adatt ajdnlatnak az adott
rdszszempont szerixti ta almi eLemeire adoft Anikeldsi pontszd lot, jobb oldaldra pedig az drtdkeldsi pontszamnak a s lytzanmut
kialakitott sz on atdt ke t I be it'ni.)

Az ajenlattev6 neve: Az a.janlat1ev6 nevel Az aldnlattev6 neve:



26ld Ut-Epit6 Klt.

Az ert€keles A reszszempontok

reszszenpontjai

(adott esetben elszempontiai is)

sulyszAnrar

(adott esetben az
alszenpontok
sl lyszdnai rs)

Endl(elesi
pontszanr

Ertekelesi
ponlszam €s
sL'ilyszanr
szatzal

Eftekelesi
pon!szdnr

Ert6kel6si
pontszan es
sirlys26nr
SZOTZA|A

pontsz6nr
Efiekelesi
ponlszam es
sulyszanl
szorzara

Egyosszegii Detld aJanlati dr t 0 7A

lzakembsr tobblettapasztalatz
honapokban)

Az M/2.1. pontban eltiirt szak€mber
llkalmassdgi kdvelelmenyenek
'ziikseges id6tatamon felUIi
apasztalata.)

l 0 15

izakember tobblettapasztalatr
honapokban)
'Az 

M/2.2. poniban el6irt szakeDlber
kalmassegi kdveteimenyenek

;zllkseges iddtartamon fel li
:apasaalata.)

1 , 5 l 0 t5

A sulyszemmal szorzotl

ertdkel6sipontszdnok

0sszegrri

ajarrlattev6nkenl:

00

Adott esetben a r6szszempontokra adott pontszan szdveges ertekeldse:

.2,4) Az ajrnlatok 6rt6kel6se sorin adhat6 pontszim als6 6s felsi i  hat{ra: 'z 0-t0

.2.5) Az aj intatok 6rt€kel6se sorin m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet€se, amellyel az aj{nlatk6r6 megadta az
inlatok rdszszempontok szerint i  tartr lm i  elemeinek 6rt6kel6se sorin a ponthatirok ki izi i f t i  pontszimot: '  l .  rdszszempont:

ardnyositas,2,3. rdszszempontok: egyenes arenyositds a l(dzbeszerzdsi Hat6sag KE 2016. evi 147. szamaban 201b.
2l -6n megjelent,,A Kdzbeszerzdsi Hal6s6g ttmutat6ja a nyertes ajAnlattevo kivalaszdsdra szolg616 6ft6keldsi

.2.6) A nyertes ajinlattev6 neve, cime, a-d-Osz{ma, az ellenszol96ltatis i isszege 6s ajrnlata kivdlasztis{nak indokai: Z0ld
Epit6ipari 6s Szolg{ltat6 Kft. (2890 Tata, Agosty6ni it 78.), Ad6sz6m: 14045877-2-11

ellenszolgaltatas dsszege: 2.59 I.000,00 EUR nett6

benyirjtott aiAnlata formai 6s tartalmi szempontb6l megfelel az ajAnlatt6leli lelhivds valamint a kdzbeszerzisi
eloirt  kdvetelm€nyeknek, nem merultek lel vele szemben a KbL 

'11-'72. 
$-ban megfogalmazott,  az a-i6n

irracional i tdsAra ulald ten

.2.7) A nyertes aj{nlatot ki ivett i  legkedvez6bb aj inlatot tevit  neve, cime, ad"6sz"6ma" az el lenszol96ltat{s i isszege 6s njdnlata
indokai:2 nem relevdns

.2.8) Alvnl lalkoz6(k) ig6nybe v6tele'  x igen O nem

nyertes ajanlattev6 aianlataban a kdzbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i).  amely(ek)nek tel iesit isdhez az ai6nlattev6 alvdl lalkoz6t kivan

milszaki vezetds magasdpitds; Felel6s mriszaki vezetds - dpiiletgdpdszet; magas6pitdsi munkak rdszfeladatai, felvonuldsi
orzds-vddelem, szakfeliigyeletek, kcjziti sz6llit6s, alapanyag beszezds, geoddzia, dptiletgdpdszeti munkrk

villamossagi munkAk rdszfeladatai, irt- 6s kdzmii6pitdsi munkdk rdszfeladatai, villdmvddelmi munkdk rdszfeladatai

nyertes ajfnlatot kdveto legkedvez6bb aj6nlatot tev6 aianlateban a kdzbeszerz6snek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez
aianlattev6 alvallalkoz6t kivdn igdnybe venni: 'nem relev6ns

.2,9) Alvi l la l l(026(k) megnevez6se, af!os7.!ima: ' W F Epit6ipari Kft. ad6szam: I 05623 I 8-2- I l, Forczek KAroly M ihdly, Kamarai
:13-65437: Hartddgen Gergely, I(amafai sz6mok: II-0894, I l-5982; tovdbbd az aj6nlat beny[it6sakor mdg nem isn]erl



eroforrast ny[ri16 szervezet(el(). ad6sz6,llQds az alkalmassdgi kdvetelmdny(ek) megjeldlise, amely(el() igazoldsa 6rc]ekdben az
rlatt€v6 ezen szervezet(ek)re ( is) tamaszkodik a nyeftes ai6nlattevo aianlataban: WF 6pitoipari  Kf-t .  (2900 Komdrorr, Laktanya

kdz 9.) ad6szdm: I05623I8-2-II, az alkalmassAgi kdv€telmdny: AF I11.L3) M/L: Forczek Karoly Mihdly (2049 Di6sd, J6kai u.
I 5). az alkalmassfgi kdvetelmdny:AF III. L 3 ) M/2. I Kanafai szam: l3 -6543 7; Hartddgen Gergely (2823, Vdrtessoml6. Soml6hegy
r.8.) az alkalmassdgi kdvetelm€ny: AF Il l .1.3), M/2.2. I(amarai szAmokj lt-0894. l l-5982

.2.10) Az alknlmass{g igazol6siban r6szt vevf szervezetek 2

er6forast ny[]jt6 szervezet(ek), 4d-6,lze.na ds az alkalmassagi kdvetelmdny(ek) megjeldldse, alnely(ek) igazol6sa €rdekiben az
llattevo ezen szervezet(ek)re (is) talnaszkodik a nyedes ajdnlatot kdvetd legkedvez6bb ajanlalot tev6 ajanlat6ban: nem relevAns

.2.11) Az 6rv6nytelen aj inlatot tevt ik '?

drv6nytelen aj6nlatot tev6k neve, cime, ad6szama ds az drvenytelens6g indoka: Destav spol s.r.o. (Neslusa 4i8, 023 4l
addszam:  SK 2020113280

dr'vdnytelensdg indoka: aidnlattevo benyi j tott  aj6nlatanak Felolvasdlapian a 2) ponrban megadta az M/2.1. pontban elo
elnber alkalmassagi kdvetelmdny6I1ek sziiksiges iddtartamon feliili tapasztalat6L, a l) pontban megadta az M/2.2. pontban el6

alkalmassAgi kcivetelmdnydnek szi jksdges iddtarlamon fei i i l i  tapaszlalatat h6napokban. AjAnlatkdr6 a Kbt.8l.  {  (
rn foglaltaknak az aidnlati felhivesban lgy rendelkezett. hogy az ajAn]atok bftllat|t az ajanlatok drtikeldsdL kdvet6l

el Ehhez meg kellett vizsgdlnia az el6bb megadott 6fidkek helyessdgdt- Mivel nevezett ai6nlattev6 nem csatolta be
aszt6 dokumentumokat (6ndletrajzokat), ajdnlatkdr6 hi6nyp6rlis keretdben felsz6litotta ezek p6tlas6ra. Ai6nlarrevo

el6irt hat6rid6ig nem teljesitette a kdfi hiAnyp6tlas! melynek kijvetkezldben ai6nlatk6r6 nem tudta leellen6rizni
honap .zamoka t .

'ov6bbA 
aianlattev6 ai6n lal6ban nem csatolta a szakmai aj'nlatot: azaz a7- Arczott kdltsdgvetdst ds a mllszaki iitemtervet. A Kbt. 7 I .

8) bekezd6s b) pontja 6rtelmdben az ajanlalban csak olyan nemjelentos, egyedi rdszlerkdr. ldsre vonatkoz6 hiba.iavithat6 vagy hiar
tovabba 6talAnydiias szerzodds esetdn az Arazott k6ltsdgvetds (rdszletes arajdnlat) valamely rdrele ds egysdgAra

kiegeszitheto vagy tdrttlhet6, amelynek valtozasa a telies a-i6nlali erat vagy annak dddkelds ala es6 rdszdsszeget 6s
kdz6tt az €rtdkeldskor kialakul6 sorrendet nem befolydsolia.

entieknek megfelel6en aiAnlatt€v6 aianlala a Kbt. 73. $ ( l)  bekezdds e) pontjara tekinteftel egyeb m6.lon nem felel meg dz atan
ivdsban ds a krizbeszerzdsi dokumentumokban, valamint a iogszabAlyokban meghatdrozott

V[. szakasz: Kiee6szit6 inform:ici6k
Vl. l )  Tovdbbi in form:ic i r ik:  

'

VLl. l  )  A szerz6d6ski i t€si morat6rium idi i tartama

Kezdete: 20 1 8.05.05. Lelitata. 20 1 8. A5.,,.

VI.l.2) Az itsszegez6s elk6szit6s6nek id6ponti^t 20 | 8.0j.04.

VI.l.3) Aziisszegez6s megkuld6s6nek idtipontj 2A t 8.05.01

VI. l .4) Az t issz€gezds m6dosit isinak indol(. :  2

Vl.l.5) Az itsszegez6s m6dositdsinak idiipontiat 2 
GA6d/hh/nn)

VI.l.6) A m6dositott iisszegez6s megkiitd6s6nek id6p ontj^t 2 (dddi/hh/nn)

VI. l ,7) Az i lsszegez6s javit{s{nak indoka: 2

Vt. l .8) Az i isszegezes javit isinak id6pontj  ̂ . 'z (dddd/hh/nn)

VI.l.9) A j avitott itsszegez6s megkiitd6s6n ek idlpontiat2 (iddi/hh/nn)

V l . l . l 0 )  Tovdbb i  i n fo rm{c i6k :  2

sziiksig szerinti szdnban ismdtelje meg


