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II. szakasz: Tárgy
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www.ovsz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13724453Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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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:

2019.01.15

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

Székesfehérvári Területi Vérellátó épületének felújítása a kiviteli tervek alapján. A felújítással érintett terület jelenlegi nagysága: 
339,09 m2 A tervezett állapot nagysága: 384,79 m2 Falazat bontás: 163 m2 Vakolás: 458 m2 Padlóburkolat bontása: 186 m2 
Padlóburkolat előkészítése: 209 m2 PVC burkolat fektetése: 171 m2 Falfelület előkészítése, festése: 1315 m2 Üvegszövet tapétázás: 
179 m2 Kül- és beltéri nyílászárók beépítése: 56 db Vízvezeték szerelése: 187 fm Erősáramú kialakítás: 4610 fm

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Része szerint

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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

Szöveges értékelés:

818.7Juhar Komplett Ipari és Kereskedelmi Kft

Szöveges értékelés:

837.3SÁG-ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

882.7PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

1000.0HYDRO-STATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 131 780 212 A teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető 266/ 2013. ( VII. 11.
) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli 
többlettapasztalata hónapban (max. 120): 33 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt.

11115744207Juhar Komplett Ipari és Kereskedelmi Kft, 8000 Székesfehérvár, Szent István Tér 11

Ajánlati ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 157 922 757 A teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető 266/ 2013. ( VII. 11.
) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli 
többlettapasztalata hónapban (max. 120): 120 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt.

11113625207SÁG-ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park

Ajánlati ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 139 257 247 A teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető 266/ 2013. ( VII. 11.
) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli 
többlettapasztalata hónapban (max. 120): 96 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt.

11603157207PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság, 8000 
Székesfehérvár, Zobori Utca 14

Ajánlati ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 125 801 936 A teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető 266/ 2013. ( VII. 11.
) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli 
többlettapasztalata hónapban (max. 120): 120 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének 
megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

14899047242HYDRO-STATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1074 Budapest, Huszár Utca 4.

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
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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:

2019.05.16Lejárata:2019.05.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 125 801 936 A teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető 266/ 2013. ( VII. 11.
) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli 
többlettapasztalata hónapban (max. 120): 120 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt és az
alkalmazott értékelési részszempontok - mint legjobb ár-érték arány – szerint a nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az 
ajánlattételi felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket
megfelelően igazolta.

14899047242HYDRO-STATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1074 Budapest, Huszár Utca 4.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás, minőségi kritérium: értékelési részszempont: 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:

100

2019.05.06

2019.05.06
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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:




