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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Legfőbb ÜgyészségAjánlatkérő 
neve:

Siklósi Járási Ügyészség új épületének építéseKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

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 Siklósi Járási Ügyészség 524 m2 hasznos alapterületű, földszint+emelet+tetőtér kialakítású, részben magas- részben lapostetős 
épületének építése, belső udvarának, parkolóinak kialakítása, a teljes épületgépészeti (víz-csatorna, központi fűtés, klímatechnika, 
szellőzés), épületvillamos (erős-és gyengeáram) rendszer kivitelezésével együtt a tervdokumentációban foglalt műszaki tartalommal, a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot meglétével. Az építési munkákat megelőzően az ingatlanon meglévő épület bontási 
munkáinak elvégzése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Siklósi Járási Ügyészség új épületének építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás



EKR000070142020

Szöveges értékelés:

6631Pillér Invest Építőipari Kft

Szöveges értékelés:

7555Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

10000Pécsi Építő és Tatarozó ZRt

Szöveges értékelés:

8236ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (Ft) tartalékkeret nélkül: 439 112 600 Vállalt többletjótállás időtartama(hónap) minimum 0 hónap, maximum 24
hónap): 13 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05%, maximum napi 0,3%) : 0,18 Teljesítési határidő (naptári nap) (minimum 
350, maximum 424): 385 Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

13592730214Pillér Invest Építőipari Kft, Magyarország 7400 Kaposvár, Kócsag Utca 25

Nettó ajánlati ár (Ft) tartalékkeret nélkül: 301 544 731 Vállalt többletjótállás időtartama(hónap) minimum 0 hónap, maximum 24
hónap): 0 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05%, maximum napi 0,3%) : 0,06 Teljesítési határidő (naptári nap) (minimum 
350, maximum 424) : 420 Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

11564234202Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

Nettó ajánlati ár (Ft) tartalékkeret nélkül: 298 888 888 Vállalt többletjótállás időtartama(hónap) minimum 0 hónap, maximum 24
hónap): 24 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05%, maximum napi 0,3%) : 0,3 Teljesítési határidő (naptári nap) (minimum 
350, maximum 424) : 350 Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

11004400202Pécsi Építő és Tatarozó ZRt, Magyarország 7621 Pécs, Tímár Utca 23

Nettó ajánlati ár (Ft) tartalékkeret nélkül: 399 578 646 Vállalt többletjótállás időtartama(hónap) minimum 0 hónap, maximum 24
hónap): 24 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05%, maximum napi 0,3%): 0,3 Teljesítési határidő (naptári nap) (minimum 
350, maximum 424): 350 Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

10738885220ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, 
Millennium Köz 1.

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

Az eljárás eredményes volt: Igen
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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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft) tartalékkeret nélkül: 298 888 888 Vállalt többletjótállás időtartama(hónap) minimum 0 hónap, maximum 24
hónap): 24 Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05%, maximum napi 0,3%) : 0,3 Teljesítési határidő (naptári nap) (minimum 
350, maximum 424) : 350 Indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, valamint Ajánlattevő ajánlata a megadott értékelési 
szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat

11004400202Pécsi Építő és Tatarozó ZRt, Magyarország 7621 Pécs, Tímár Utca 23

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)

Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

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:

1000

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

gépészeti munkanem, villanyszerelési munkanem, acél nyílászárók gyártása

Nem ismert
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2020.03.05 14:28:53 rkiraly

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő megvizsgálta a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlatát a tekintetben, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján 
megfelelő határidő tűzésével fel kell-e hívnia a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására, azonban megállapításra került, hogy ezen igazolásokat ajánlattevő ajánlatához már csatolta
.

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:

2020.06.15Lejárata:2020.06.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.06.04

2020.06.04




