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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Göcseji Falumúzeum fejl. I. ütem kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.bmsk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.
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Közös Ajánlattevők. 
Ajánlattevő: SZABADICS Építőipari Zrt. (székhely: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.; adószám: 13748429-2-20) 
Közös Ajánlattevőkkel, alvállalkozókkal vagy alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplőkkel szemben nem 
állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok. Közös Ajánlattevők megfelelnek az ajánlati 
felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi, műszaki, ill. szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmassági minimumkövetelményeknek, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmasak, ajánlatuk érvényes. 
Közös Ajánlattevők ajánlata: 

14760381220Dunántúli Magasépítő Kft., 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

235A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 235-579153A 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

Göcseji Falumúzeum fejlesztésének 1. megvalósítási ütem kivitelezése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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. és 2. értékelési szempont: fordított arányosítás, szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás, építésszervezési terv: 
pontkiosztás.

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:

Ajánlattevő az 1. értékelési részszempontra 96,03 pontot, a 2. értékelési részszempontra 97,16 pontot, a 3. 
értékelési részszempontra 100,00 pontot, a 4. értékelési részszempontra 100,00 pontot, az 5. értékelési 
részszempontra 100,00 pontot, a 6.1. értékelési részszempontra 50,00 pontot, a 6.2. értékelési 
részszempontra 75,00 pontot kapott.

Szöveges értékelés:

8997.51Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közös ajánlattevők az 1. értékelési részszempontra 100,00 pontot, a 2. értékelési részszempontra 100,00 
pontot, a 3. értékelési részszempontra 100,00 pontot, a 4. értékelési részszempontra 100,00 pontot, az 5. 
értékelési részszempontra 100,00 pontot, a 6.1. értékelési részszempontra 100,00 pontot, a 6.2. értékelési 
részszempontra 100,00 pontot kaptak.

Szöveges értékelés:

10000.00Dunántúli Magasépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevővel, alvállalkozókkal vagy alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplőkkel szemben nem állnak fenn 
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok. Ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívásban előírt gazdasági és 
pénzügyi, műszaki, ill. szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeknek, 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő ajánlata: 
Nettó vállalkozói díj összesen (opciós tételek és tartalékkeret nélkül) (HUF): 1 867 174 874 Ft 
Opciós tételek díja (nettó HUF): 92 853 383 Ft 
M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1.mell IV.1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak-on felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0 max. 
60): 65 
M2)2 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1.mell IV.2.rész 3. sor MV-ÉG (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak-on felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0 max. 
60): 62 
M2)3 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1.mell IV.2.rész 5. sor MV-ÉV (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak-on felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0 max. 
60): 60 
Építéstechnológiai terv benyújtásra került: igen 
Munkaerőterv benyújtásra került: igen

11266101243Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, 
Németvölgyi Út 146

Nettó vállalkozói díj összesen (opciós tételek és tartalékkeret nélkül) (HUF): 1 793 021 580 Ft 
Opciós tételek díja (nettó HUF): 89 952 819 Ft 
M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1.mell IV.1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak-on felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0 max. 
60): 60 
M2)2 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1.mell IV.2.rész 3. sor MV-ÉG (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak-on felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0 max. 
60): 60 
M2)3 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1.mell IV.2.rész 5. sor MV-ÉV (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak-on felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0 max. 
60): 60 
Építéstechnológiai terv benyújtásra került: igen 
Munkaerőterv benyújtásra került: igen
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.03.14Lejárata:2021.03.04Kezdete:

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:

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:

ZÁÉV Építőipari Zrt. (adószám: 10738885-2-20) - Villamos felelős műszaki vezetés és Műemléki felelős műszaki vezetés

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:

Az értékelési részszempontok alapján a legkedvezőbb (nettó 1 793 021 580,- Ft (opciós tételek és tartalékkeret nélkül)) ajánlatot 
a Dunántúli Magasépítő Kft. és SZABADICS Építőipari Zrt. közös ajánlattevők tették, az értékelési részszempontokra tett 
ajánlati tartalmi elemek értékelése alapján az ajánlatuk 10 000,00 összpontszámot kapott. 
Az ajánlattevővel szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az 
igazolások benyújtásával is megfelelően igazolta a felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi, műszaki, ill. szakmai, valamint a 
szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelését, az ajánlattevő ajánlata 
érvényes.

14760381220Dunántúli Magasépítő Kft., Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Villamos felelős műszaki vezetés; Műemléki felelős műszaki vezetés; Felvonulási létesítmények kiépítésének részfeladatai; 
Bontási munkák részfeladatai; Zsaluzási és állványozási munkák részfeladatai; folyt. köv.: VI.1.10) pontban

ZÁÉV Építőipari Zrt. (adószám: 10738885-2-20)

2021.03.04
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

V.2.9) pont folytatása:  
Irtás, föld- és sziklamunkák részfeladatai 
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések részfeladatai 
Síkalapozási munkák részfeladatai 
Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai 
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezési és szerelési munkáinak részfeladatai 
Falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai 
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelési munkáinak részfeladatai 
Ácsmunkák részfeladatai 
Vakolás és rabicolási munkák részfeladatai 
Égéstermék-elvezető rendszerek munkáinak részfeladatai 
Szárazépítési munkák részfeladatai 
Tetőfedési munkák részfeladatai 
Hideg- és melegburkolási munkák részfeladatai 
Bádogozási munkák részfeladatai 
Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezésének részfeladatai 
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai 
Üvegezési munkák részfeladatai 
Felületképzési munkák részfeladatai 
Szigetelési munkák részfeladatai 
Kőburkolat készítés munkáinak részfeladatai 
Belsőépítészeti munkák részfeladatai 
Árnyékolók beépítési munkáinak részfeladatai 
Épületgépészeti munkák részfeladatai 
Épületvillamossági, erős- és gyengeáramú szerelések részfeladatai 
Telken belül villamos munkák részfeladatai 
Kültéri térfigyelő rendszer kiépítésének részfeladatai 
Elektromos energia biztosítási munkáinak részfeladatai 
Külső közmű építési munkák részfeladatai 
Kert- és parképítési munkák részfeladatai 
Útépítési munkák részfeladatai 
Vízimalom technológiai felújításának (Hencz-malom) részfeladatai

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: 2021.03.04
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