ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
1. Az ajánlatkérı neve és címe:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2000 Szentendre, Sztaravodai út 6895 hrsz.), amelynek
nevében és képviseletében ezen eljárás keretében az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási
ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) járt el.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységeinek felújítási, karbantartási munkáinak elvégzése
összesen nettó 75.000.000,- Ft keretösszegig (évente nettó 25 millió Ft.)
3. A választott eljárás fajtája: általános egyszerő közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. § (2)
bekezdés alapján
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése
szerinti indokolás: c)∗
∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 2
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként):
Érvényes ajánlatot tevık neve, címe:
 BORZSA-BAU Karbantartó és Építıipari Kft. (2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 12.
I/5.)
Bírálati szempont: legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás szempontja
A beérkezett mindösszesen nettó ajánlati ár (képzett érték):

474.550,- Ft

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot a BORZSA-BAU Karbantartó és Építıipari Kft. adta.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár
megadása: d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot: -
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7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka:
TRUSTFUL Építıipari Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.):
A TRUSTFUL Építıipari Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.) nem
nyújtott be hiánypótlást az elıírt határidıig, így a TRUSTFUL Kft. ajánlata nem
tartalmazza valamennyi – az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban - elıírt
dokumentumot.
A Kbt. 83. § (5) bekezdése szerint a korábban megjelölt hiányok a késıbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók, így ajánlatkérı nem biztosíthatott a fent
megjelölt dokumentumok esetében újabb hiánypótlásra lehetıséget.
A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelıen
teljesítették, akkor kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet az elbírálás során
figyelembe venni.
A TRUSTFUL Építıipari Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.) a
hiánypótlási felszólításban megjelölt dokumentumokat nem csatolta, az eredeti
ajánlata pedig nem tartalmazza azokat.
A Bíráló Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a TRUSTFUL Építıipari
Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.) által benyújtott ajánlat egyéb
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a TRUSTFUL Építıipari
Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.) ajánlata a Kbt. 88. § (1)
bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BORZSA-BAU Karbantartó és Építıipari Kft. (2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 12.
I/5.)
Az ellenszolgáltatás összege: mindösszesen nettó ajánlati ár (képzett érték):474.550,Ft
A 6.a) pontban bemutatott – az ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelelı –
értékelés alapján ez a cég tette a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közremőködik/közremőködnek:
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában:
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Pismány 2007 Karbantartó és Építıipari Bt. (2000 Szentendre, Sztaravoda út 38.):
kımőves munkák, ácsmunkák, tetıfedés, kerítés fonása és építése (17 %)
Alap-Bau Kft. (2000 Szentendre, Mandula köz 2/d.): kımőves munkák, beton acél
szerelése, ácsmunkák, tetıfedés (22 %)

b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:10.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet:
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában:
gépi földmunka, tereprendezési törmelék elszállítása
b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 11. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 12. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdınapja: 2012.02.03.
b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2012.02.11.
13.* Egyéb információk: 14.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 15. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011.
december 15.
16. Az eredményhirdetés idıpontja: 2012.02.02.
17. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2012.02.02.
18.* Az összegezés javításának indoka:A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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