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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságAjánlatkérő 
neve:

EFOP-2.2.3-17-2017-00024 felújítás RegölyKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR001586912019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EKRSZ_
92451917

Visegradi Utca 49

Budapest HU 1132

Urbán Zsolt

kozbeszerzes@szgyf.gov.hu +36 17691704

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság EKRSZ_
18446270

Pasaréti Út 122-124.

Budapest HU110 1026

Szöllősi-Baráth Szabolcs

szollosi@witzrt.hu
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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:

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

250A 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 meglévő szociális otthon átalakítása, amelynek során 16 db férőhely és és ehhez a létszámhoz igazított szociális blokk létesül. A 
meglévő beépítés mértéke 2035 m2, a tervezett új épület bruttó alapterülete 256 m2 A helyszínrajzi tervlapon, a Meglévő épület a 
jelölt helyen kerül bővítésre átalakításra. Telek területe cca: 34.137 m2 meglévő beépítés mértéke: 2035 m2 meglévő beépítés módja: 
jellemzően szabadon álló beépítés módja: szabadon álló tervezett új épület bruttó alapterülete: 256 m2 Összes beépítés: 2.291 m2 
beépítés mértéke: 6,7 % zöldfelület cca : 88 % építménymagasság: 3,5 m

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP-2.2.3-17-2017-00024 felújítás Regöly

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://szgyf.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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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:

Nevezett ajánlattevő határidőre benyújtott és hiánypótolt ajánlata megfelel a jogszabályokban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt előírásoknak, az ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, az eljárás eredménytelenségét 
megalapozó körülmény nem állapítható meg. 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF-ban, teljes mennyiségre): 141 232 273

23526828217T-WALL Építőipari Kft., Magyarország 7100 Szekszárd, Klapka Lakótelep 1. fsz. 2.

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. értékelési szempont: A fordított arányosítás alapján kiosztandó pontokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (2019. 
évi 227. szám, 2019. november 26 1. számú melléklet A.1.aa) pontjában foglalt képlettel számítja ki. 2-4. értékelési szempont: Az 
egyenes arányosítás alapján kiosztandó pontokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (2019. évi 227. szám, 2019. 
november 26. 1. számú melléklet A.1.ab) pontjában foglalt képlettel számítja ki.

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:

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont tekintetében a második legkedvezőbb ajánlatot tette, ezért részére 
ajánlatkérő 9.54 pontot állapítot meg, amely a súlyszámmal (70) felszorozva 668,7 pontot eredményezett. A 2. 
és 3. értékelési szempontra a maximális megajánlást tette ajánlattevő ezért részére a maximális 10-10 pontot 
osztotta ki ajánlatkérő, amely a súlyszámokkal (10-10) felszorozva 100-100 pontot eredményezett. A 4. 
értékelési szempontra 0 hónap megajánlást tett ajánlattevő, azért 0 pontot állapított meg ajánlatkérő.

Szöveges értékelés:

869T-WALL Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nevezett ajánlattevő határidőre benyújtott és hiánypótolt ajánlata megfelel a jogszabályokban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt előírásoknak, az ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, az eljárás eredménytelenségét 
megalapozó körülmény nem állapítható meg. 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF-ban, teljes mennyiségre): 141 232 273, 2. 
Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - 
max 36 hónap) egész hónapokban: 36, 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (min 0 - max 36 hónap) egész hónapokban: 36, 4.A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet 
jótállás vállalása egész hónapokban megadva (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 0

23526828217T-WALL Építőipari Kft., Magyarország 7100 Szekszárd, Klapka Lakótelep 1. fsz. 2.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

épületgépészeti feladatok, épületgépészeti felelős műszaki vezetés

Montána Kft. 10656619-2-17
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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:

2020.04.24Lejárata:2020.04.15Kezdete:

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:

A felolvasólapon tett megajánlás szerint a nettó árajánlat: 134 917 594 Ft. Az EKR-ben benyújtott ajánlat részeként a „
Dokumentumok” tárhelyen elhelyezett „Regöly.rar” állományban található árazott költségvetés főösszesítője szerint 134 917 015
Ft szerepel. Műszaki ajánlatban az alábbi eltérések mutathatók ki: 1.ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK – Szálláshely. Vakolás rabicolás 
7 és 8 sorszámú tételt 0 mennyiséggel lett szerepeltetve 2. LIFT ÉPÍTÉS ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK Útburkolatalap és 
makadámburkolat készítése munkanemek nincsenek költségelve Kőburkolat készítése munkanemek nincsenek költségelve 5. A 
Gyenge áram fejezetben az 1-25 sorszámú tételek nincsenek Költségelve KÖLRSÉGTÉRÍTÉSEK 109 981.-Ft-al szerepelnek a 
munkanem összesítőben, viszont a főösszesítőben nincsenek költségelve. IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK költségei 733.501.-
Ft-al szerepelnek a munkanem összesítőben, viszont a főösszesítőben nincsenek költségelve. Mindezek alapján megállapítható, 
hogy az eltérő – és egyébként a hiányos alapadatok alapján sem ellenőrizhető – megajánlásokra tekintettel a Kbt. 71. § bekezdése
szerinti eljárási cselekmények alkalmazásának nincs helye. Mivel az eljárást megindító felhívás II.2.9) pontja szerint változatok (
alternatív ajánlatok) nem elfogadhatók, az ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánította.

25453443242Pritamin Trend Kft, Magyarország 1163 Budapest, Veres Péter Út 51

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:

Montána Kft. 10656619-2-17 M.1.2 alkalmassági feltétel

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

2020.04.14

2020.04.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján bírálatba nem vont ajánlattevő: Ajánlattevő neve: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű 
Társaság Székhelye: 7090 Tamási Dózsa György Utca 100

VI.1.10) További információk:




