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II.szakasz: Tárgy

Atlétikai edzőpályák és egyéb kivitelezési munkák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.bmsk.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12069701Fax: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

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.

Ajánlatkérő 
neve:

Atlétikai edzőpályák és egyéb kivitelezési munkákKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001331482021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

12464780251

Istvánmezei Út 1-3

Budapest HU110 1146

Markek Viktor

ekr@bmsk.hu +36 12078759

https://www.bmsk.hu/



EKR001331482021

V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV. szakasz: Eljárás

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:

2021/S 250-658812A 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

Budapesti szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Második Rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjának megfelelően, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő részszempontok alapján, továbbá a 
közbeszerzési dokumentum III. fejezete alapján.

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:

Szöveges értékelés:

10000ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

9632.62LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Közös ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt. 
Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28. 
Adószáma: 10759358-2-44 
 
1. Nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) (HUF): 15.849.984.920,- Ft 
2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap min. 0 
– max. 60 hó): 60 hónap 
3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0 - 
max. 60 hó): 60 hónap 
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0 
- max. 60 hó): 60 hónap 
 
Az ajánlatban benyújtott igazolások alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők 
megfelelnek, közös ajánlattevőkkel, az alvállalkozókkal vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetekkel szemben 
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. 
Közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmasak, ajánlatuk érvényes.

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

1. Nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) (HUF): 16.727.919.653,- Ft 
2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap min. 0 
– max. 60 hó): 60 hónap 
3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0 - 
max. 60 hó): 60 hónap 
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0 
- max. 60 hó): 60 hónap 
 
Az ajánlat, a teljesített hiánypótlások, valamint az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisok ellenőrzése alapján 
ajánlatkérő előzetesen megállapította, hogy a Laterex Építő Zrt. ajánlattevővel, az általa igénybe vett alvállalkozókkal, vagy az 
alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott 
kizáró okok, ajánlattevő előzetesen megfelelően igazolta az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfelelését. 
Ajánlattevőtől a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások bekérésére nem került sor.

25098367243LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1095 Budapest, IX., 
Hídépítő Utca 1-12

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Felhívás: III.1.3) M1)1. pontja: Mészáros és Mészáros Zrt. (27420322-2-07); felhívás III.1.3) M1)3. pontja: FEJÉR-B.Á.L. Építő és 
Szolgáltató Zrt. (25308673-2-07);

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:

Közös ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt. 
Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28. 
Adószáma: 10759358-2-44 
 
Nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) (HUF): 15.849.984.920,- Ft 
 
Közös ajánlattevők ajánlata minősül az értékelési részszempontok szerinti értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlatnak. Közös ajánlattevők megfelelően igazolták alkalmasságukat a szerződés teljesítésére, továbbá megfelelően igazolták, 
hogy kizáró ok velük szemben nem áll fenn.

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

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:

Területelőkészítés, durvatereprendezés részfeladatai; Költségtérítések részfeladatai; Bontási munkák; Felvonulás és 
organizációs munkák részfeladatai; Keverékkészítés; Dúcolás és földpartmegtámasztás részfeladatai; Folytatás a VI.1.10) 
pontban!

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (25308673-2-07); Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
(27420322-2-07)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

V.2.9) pont folytatása: 
Víztelenítés részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; Szivárgóépítés, alagcsövezés 
részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Mélyalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munkák részfeladatai; Előregyártott 
szerkezetek beépítési munkáinak részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezet 
szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Ácsmunka részfeladatai Szárazépítészeti munkák részfeladatai; 
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai 
Bádogozás részfeladatai; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése 
részfeladatai; Üvegezés részfeladatai; Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai; Szigetelés 
részfeladatai; Közműcsatorna-építés részfeladatai; Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai; Technológiai, vegyi, 
olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák részfeladatai; Árvízvédelmi védmű építése; Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése részfeladatai; Kőburkolat készítése részfeladatai; Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Betonpálya 
burkolat készítése részfeladatai; Erősáramú munkák részfeladatai; Gyengeáramú munkák részfeladatai; Épületautomatikai munkák 
részfeladatai; Tűzjelző kiépítési munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai; Rögzítések, tömítések beépítésének 
részfeladatai; Takarítási munkák részfeladatai; Tájépítészeti munkák részfeladatai; Szabadtéri, szabadidő- és sportlétesítmények 
építési munkáinak részfeladatai; Sporttechnológiai építési munkák részfeladatai; Belsőépítészeti munkák részfeladatai; Információs 
rendszerek építési munkáinak részfeladatai; Akadálymentesítési munkák részfeladatai; MV-ÉV FMV szakember feladatai.

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:

2022.02.18Lejárata:2022.02.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.02.08

2022.02.08
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