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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.07.12

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

ELTE Savária Egyetemi Kampusz részleges oktatási infrastruktúrát javító felújítások, az épületekhez tartozó központi kazánház 
felújítása és szerverterem kialakítása Vállalkozási szerződés keretében. 1. rész Összes felújítással érintett nettó alapterület: 9100 m2. 
Összes felújítással érintett fűtési teljesítmény: 1580kW + 261kW HMV. Felújítással érintett területek és munkatételek: ELTE SEK KT 
C nagy előadó komplex felújítása ELTE SEK Kazánház és gépészet, kazán és kapcsolódó berendezések cseréje ELTE SEK 
Teremfejlesztés C épület laboratórium és terem átalakítások ELTE SEK Teremfejlesztés A épület Szakszolgálat területének 
funkcionális átalakítása ELTE SEK Vizesblokk felújítások ELTE SEK Sportcsarnok légtechnika és fűtési rendszerének korszerűsítése 
Teremfejlesztés keretében bontási munkák, felületképzés, burkolás, festés, javítás, beépített berendezési tárgyak felújítása, kazán 
felújítás, gáz és hőellátó rendszer felújítása, erős- és gyengeáramú villamosmunkák, sportcsarnok szellőző rendszer szabályzás 
felújítása, és a fűtési rendszer optimalizálása, vizesblokkok felújítási munkálatai, egyéb műszaki leírásban felsorolt felújítási munkák. 2
. rész A szerverterem felújítással érintett nettó alapterület: 55 m2. Felújítással/kialakítással érintett terület és munkatételek: ELTE 
SEK Szerverterem Térlehatárolások, deponiák kialakítása, bontási munkák, vakolás, glettelés, festés, villamos és gépészeti szerelések, 
berendezések elhelyezése, ellenőrzés, próbaüzem, egyéb műszaki leírásban felsorolt szerverterem kialakítással kapcsolatos 
munkálatok. A nyertes ajánlattevő(k) szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá elvárt műszaki előírásokat részletesen a 
műszaki leírások és a műszaki leírás részét képező árazatlan költségvetései kiírás tartalmazzák. A beruházáshoz tartozó építési 
munkák nem építési engedély-köteles tevékenységek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű 
ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

ELTE SEK részleges felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.csendesconsulting.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.csendesconsulting.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - ELTE SEK részleges felújításaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Nem

A beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati árak valamennyi ajánlattevő megajánlása esetében meghaladják az eljárás keretében 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét mind a két ajánlati részben. Figyelemmel a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, Ajánlatkérő a Kbt. 
69. §-ában foglaltaktól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést. 
Tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította mind a két 
ajánlati részben, mivel az eljárás során benyújtott ajánlatokban foglalt árajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlatok bontását 
megelőzően ismertetett, tehát a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt, rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - ELTE SEK szerverterem kialakításaRész száma, elnevezése:

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:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Nem

A beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati árak valamennyi ajánlattevő megajánlása esetében meghaladják az eljárás keretében 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét mind a két ajánlati részben. Figyelemmel a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, Ajánlatkérő a Kbt. 
69. §-ában foglaltaktól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést. 
Tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította mind a két 
ajánlati részben, mivel az eljárás során benyújtott ajánlatokban foglalt árajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlatok bontását 
megelőzően ismertetett, tehát a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt, rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

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)

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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:

2019.09.06
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Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Beérkezett ajánlatok: 1. rész: Ajánlattevő neve: KG Invest 2008. Kft Székhelye: 9028 Győr Konini Utca 19. Rész neve: ELTE SEK 
részleges felújítása (1) Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 237 133 492 Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (
hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 0 Megajánlott kazánra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 0 
Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M.2.1) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max. : 36 hónap): 36 Ajánlattevő neve: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti 
Társaság Székhelye: 1062 Budapest Andrássy Utca 77. 2em. 14. Rész neve: ELTE SEK részleges felújítása (1) Összesített nettó ajánlati
átalányár (Ft): 253 550 459 Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 1 Megajánlott 
kazánra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 1 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M.2.1
) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, 
max.: 36 hónap): 36 Ajánlattevő neve: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. Székhelye: 9700 Szombathely Mérleg Utca 2. Rész 
neve: ELTE SEK részleges felújítása (1) Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 219 990 451 Az építési beruházásra vállalt többlet 
jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 3 Megajánlott kazánra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 
24 hónap): 3 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M.2.1) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 36 2. rész: Ajánlattevő neve: B3 Magyarország 
Mérnöki Szolgáltató Kft. Székhelye: 5940 Tótkomlós Széchenyi 19. Rész neve: ELTE SEK szerverterem kialakítása (2) Összesített nettó
ajánlati átalányár (Ft): 44 200 000 Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 6 
Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M.2.2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 36 Ajánlattevő neve: Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2164 Váchartyán Árpád Út 29. Rész neve: ELTE SEK szerverterem kialakítása (
2) Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 38 315 616 Az építési beruházásra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.:
24 hónap): 24 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M.2.2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 36

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: 2019.09.06




