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II.szakasz: Tárgy

Az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. cím alatti gyártóbázis „B” épület I. emelet Rádió 1 és
Kossuth 2 stúdiók kialakítása.
Építőipari és akusztikai munkák:
Meglévő akusztikai burkolatok, álmennyezet és válaszfal bontása. Új emelt hanggátlású
gipszkarton elválasztó falazat, előtétfal készítése. A helyiségek között emelt hanggátlású
áttekintő ablakok és dupla ajtók kerülnek beépítésre. A stúdióban, és a hírolvasóban az
oldalfalak akusztikai burkolatot kapnak. Mennyezetre nagy hangelnyelő képességű függesztett
látszóbordás álmennyezet kerül beépítésre. A bontott és az új válaszfalak mentén az álpadló
átalakítása szükséges. Az ajtók alatt az álpadlóban hangszigetelés beépítése szükséges. Az
emelt hanggátlású gk. szerkezeteket a részletrajzoknak megfelelően kell a vb szerkezetű
padlóhoz és mennyezethez rögzíteni.
Gépészet:
MTVA a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. „B” épület B109, B110, B111 és B112 számú helyiségek
átalakítását tervezi két lépcsőben KOSSUTH2 és RÁDIÓ1 számára. Az átalakításhoz mintaként a
B122A helyiséget (Petőfi Stúdió) használjuk. Első lépcsőben csak a RÁDIÓ1 kialakítása történik,
amely a B111 és B112 helyiségek területén lesz. Egy stúdiót és egy vezérlőt kell kialakítani.
Második lépcsőben a KOSSUTH2 kialakítása történik, amely a B109 és B110 helyiségek területén
lesz. A KOSSUTH2 területén lesz egy stúdió, egy hírolvasó helyiség és egy technikai helyiség.
Gépész kivitelező által elvégzendő feladatok:
A közlekedőre két darab légcsatornázható split klíma berendezést kell telepíteni a B122A
helyiséghez (Petőfi Stúdióhoz) hasonlóan. A kültéri egységek a lapostetőn lesznek. A
tetőfödémet át kell fúrni, a tetőszigetelést helyre kell állítani. Az újonnan kialakítandó stúdió
helyiségekben az ott tartózkodó személyek a belső hőmérsékletet saját maguknak tudják
állítani termosztát segítségével. Biztosítani kell minden helyiség frisslevegő ellátását, használt
levegő elszívását a meglévő légtechnikai rendszer átalakításával.
Elektromos:
Az ultrahangos tisztítógép elektromos megtáplálása, szerviz és takarító csatlakozás kiépítése. A
helyiség világításának szétválasztása az új helyiség kialakítás miatt. A technológiát kiszolgáló
gépészet elektromos ellátásának kiépítése. Kijáratjezők telepítése.
Elvárás:
A két stúdió kialakítás két ütemben készül, 1. ütem Rádió1 stúdió, 2. ütem Kossuth 2 stúdió. A
második ütem munkaterület átadása csak az 1. ütem befejezését követően, annak üzemszerű
használatra való visszaadás után lehetséges.
A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben
lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell
elvégezni.
6
A kivitelezés során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani!
A kivitelezés teljes időszaka alatt 1fő építésvezető folyamatosan legyen jelen az építési
helyszínem
Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások:
Az organizációs költségekben kell szerepeltetni a kivitelezéssel összefüggő összes járulékos
költséget.
Az építési munkákat, zárt, védett gyártóbázison kell végezni. Az építési területre gyalogosan az
„B” épület portán, anyagszállítás a Bojtár utcai teherportán keresztül történhet. A belépéshez
belépési engedély szükséges a személyes adatok és a belépés időtartamának
meghatározásával.
A nyertes ajánlattevőnek a munkaterület átadás-átvételétől számított 5 munkanapon belül
organizációs tervet és ütemtervet kell benyújtania, amin szerepelteti a
megrendelt/megrendelendő anyagok várható beérkezési idejét.
A nagy zajjal járó munkákat, pl. vb fúrásokat az üzemelő stúdiók közelsége miatt csak éjszaka
lehet előre egyeztetett időpontban lehet végezni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevő(k) rendelkezésére bocsátja a stúdiók akusztikai tervét,
részletrajzokkal, és szakági tervekkel, költségvetés kiírással együtt.
Az ajánlatkérő víz és elektromos csatlakozási pontot biztosít a jelzett helyeken. A felvonulási
villamos energia elosztó berendezést a nyertes ajánlattevő biztosítja. Az építési területen
ideiglenes világítás kiépítése szintén a nyertes ajánlattevő feladata és költsége.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

MTVA - Kossuth 2. és Rádió 1. stúdiók felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

15813/2022A 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

Ajánlatkérő a kivitelezés ideje alatt az építési munkákhoz szükséges áram és a vízfogyasztást
térítésmentesen biztosítja.
A sitt és törmelékszállítás csak zárt rendszerben, pormentesen történhet.
Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását, sitt szállítását kizárólag
a kijelölt útvonalon végezheti, úgy, hogy a meglévő szerkezetek károsodást ne szenvedjenek.

A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak
műszaki mellékletei tartalmazzák.

Harmadik rész, XVII. fejezet

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

Igen
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A-Bau Építőipari Kivitelező Kft.: 
Ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt): 70*10=700
Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési  határidőt vállal? – 
(minimum 0 – maximum 10 nap): 0*10=0
Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési  határidőt vállal? 
– (minimum 0 – maximum 10 nap): 0*10=00
A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 24 
hónap): 5*10=50
Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 
15*10=150
Összesen: 900 PONT

1. „Összesített ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt)” értékelési szempont: 

Értékelési módszer: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.
1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás. 

Fordított arányosítási módszer

                 Alegjobb
         P=  -----------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                Avizsgált

Ahol:
P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb tartalmi elemnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett árat tartalmazó 
ajánlat minősül. A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi 
ajánlat pontszáma pedig fordított arányosítással kerül kiszámításra a fenti képlet alapján.

2. értékelési szempont: Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb 
teljesítési határidőt vállal? (minimum 0 nap - maximum 10 nap) 

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. 
pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával: 

Arányosítási módszer

                 (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
         P=  --------------------------------------------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

Szöveges értékelés:

1000A-Bau Építőipari Kivitelező Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt): 154 432 446
Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – 
maximum 10 nap):        0
Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – 
maximum 10 nap): 0
A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 24 hónap): 24
Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az ajánlattevő megfelelően igazolta az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és a kizáró okok hiányát, az ajánlattal 
kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel.

14196265243A-Bau Építőipari Kivitelező Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 183

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



EKR001088162022

P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 
10 nap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 
érték, azaz 0 nap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 10 nap feletti, akkor 
10 nap).

3. értékelési szempont: Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb 
teljesítési határidőt vállal? (minimum 0 nap - maximum 10 nap) 

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. 
pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával: 

Arányosítási módszer

                 (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
         P=  --------------------------------------------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 
10 nap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 
érték, azaz 0 nap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 10 nap feletti, akkor 
10 nap).

4. értékelési szempont: A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0-
max. 24 hónap)

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. 
pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával: 

Arányosítási módszer

                 (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
         P=  --------------------------------------------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 
24 hónap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 
érték, azaz 0 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 24 hónap feletti, 
akkor 24 hónap).

5. értékelési szempont: Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – 
maximum 12 hónap)

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. 
pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával: 

Arányosítási módszer

                 (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
         P=  --------------------------------------------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)
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Ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt): 154 432 446
Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – 
maximum 10 nap):        0
Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – 
maximum 10 nap): 0
A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 24 hónap): 24

14196265243A-Bau Építőipari Kivitelező Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 183

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. „Összesített ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt)” értékelési szempont: 

Értékelési módszer: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás. 

2. értékelési szempont: Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? 
(minimum 0 nap - maximum 10 nap) 

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján. 

3. értékelési szempont: Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? 
(minimum 0 nap - maximum 10 nap) 

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján. 

4. értékelési szempont: A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0-max. 24 hónap)

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján.

5. értékelési szempont: Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap)

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján. 

Részletek az V.2.3. pontban.

Az ajánlatkérő először az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket értékelte a fenti módszerek szerint, majd a kapott (két 
tizedes jegyig kerekített) értékelési pontszámokat értékelési szempontonként megszorozta az adott értékelési szempontra megadott 
súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadta. Az az ajánlat képviseli a legmagasabb ár/érték arányt, amelynek összpontszáma a 
legmagasabb. 

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:

P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 
12 hónap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 
érték, azaz 0 nap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 12 hónap feletti, 
akkor 12 hónap).
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.09.19Lejárata:2022.09.07Kezdete:

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:

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:

Bartha Edina egyéni vállalkozó (67631454133) - M/1 - MV-É szakmeber

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:

Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az A-Bau Építőipari Kivitelező Kft. ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

Építészet, Elektromos munkák, MV-É műszaki vezetés

Csato-Bau Kft. (13396338-2-43), Air-studio pro kft. (24827328-2-42), Bartha Edina egyéni vállalkozó (67631454-1-33)

2022.09.07

2022.09.07
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1. Az eljárást megindító felhívás VI.3.9) További információk 11. pontja szerint Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 
Erre tekintettel Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. 

2. Az eljárás során az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő neve: Hungaromont Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság
Székhelye: 1078 Budapest Marek József Utca 28.
Ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt): 198 938 361 - 7,76x70=543,4 pont
Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – maximum 
10 nap): 0 nap - 0x5=0 pont
Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – 
maximum 10 nap): 0 nap - 0x5=0 pont
A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 24 hónap): 24 hónap - 10x5=50 
pont
Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12 - 10x15 pont=150 pont

Összpontszám: 743,4 pont

Ajánlattevő neve: A-Bau Építőipari Kivitelező Kft.
Székhelye: 1117 Budapest Budafoki Út 183.
Ajánlati ár (nettó HUF, 10 %-os tartalékkerettel együtt):        154 432 446
Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – maximum 
10 nap):        0
Az ajánlattevő a második ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – 
maximum 10 nap):        0
A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 24 hónap):        24
Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap):        12

3. Az ajánlatok sorrendje az értékelés szempontjából a következő:
1.        A-Bau Építőipari Kivitelező Kft.
2.        Hungaromont Kft.

4. A rendelkezésre álló fedezet a  nyertes ajánlattevő ajánlati árának összegéig megemelésre került.

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:


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1


