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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

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

A "Tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Szombathelyen"
EFOP-4.1.3-17-2017-00211 sz. projekt keretében az "Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium felújítási munkáinak elvégzése" Vállalkozási szerződés keretében Alap feladatokkal kapcsolatos mennyiség: Az iskolaépület
felújítására, korszerűsítésére 2011-től kezdődően több fokozatban készültek háttértanulmányok, előkészítő tervek. Az iskola 
léptékének megfelelő -jelenleg is hiányzó- közösségi tér kialakítására, az új könyvtár és aula megépítésére a meglévő felújítandó 
tornaterem felett -minden törekvés ellenére- sajnos nem kerülhetett sor. A pályázatban megfogalmazott és a kiíró által támogatott 
általános célokat jelen kiviteli terv építészeti eszközei, műszaki megoldásai fejezik ki. A kivitelezés során elvégzendő munkák: - A 
tornaterem és kapcsolódó helyiségeinek felújítása, korszerűsítése, cseréje - A vizesblokkok és hozzájuk kapcsolódó közlekedők 
felújítása - A fejlesztéssel érintett épület akadálymentesítése - Az épület energetikai hatékonyságának fokozása - Iskolai 
környezetkultúra kialakítása A tornateremmel szemben lévő helyiségek (tanári öltöző, lány öltöző, lány mosdó, lány öltöző, fiú öltöző, 
fiú mosdó, fiú öltöző, szertár, sav és lúg tároló), tornaterem feletti lapostető felújítása , tornaterem meglévő légtechnikai rendszerének
karbantartása, a szellőző ablakokkal ellátott tető felülvilágítóinak cseréjével, valamint a „B, C, D, E” szinti vizesblokkok felújítása és a 
fenti munkákhoz kapcsolódó elektromos és gépészeti munkák elvégzése. A feladatok részletesen a műszaki leírásban (építész és 
szakági műleírásokban, tervekben, árazatlan költségvetésben) kerültek meghatározásra. 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)). Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályokra 
tekintettel a helyszíni bejárást a következők szerint biztosítja: Az érdeklődő(k) 2020.06.18-23. közötti időszakban jelezhetik helyszíni 
bejárási szándékukat az Ajánlatkérő felé az EKR-ben küldött egyéb kommunikációs eljárási cselekménnyel, melyben jelzik, hogy mely 
munkanapon és hány órától kívánnak megjelenni, továbbá megadják a helyszíni bejáráson résztvevő nevét, telefonos elérhetőségét, 
melynek időpontjával kapcsolatban Ajánlatkérő visszajelez az EKR rendszerén keresztül. A helyszíni bejárást az Ajánlatkérő a 
megkereséshez képest 1 munkanapon belül biztosítja. Egy helyszíni bejárás alkalmával csak egy érdeklődő lehet jelen és az 
érdeklődőtől is csak egy fő képviselő jelenhet meg. Egyúttal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak abban az esetben kérjék a helyszín
megtekintését, amennyiben a tervekben, műszaki leírásban található esetleges ellentmondás kiegészítő tájékoztatás-kéréssel nem 
lennének kezelhetők.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Bolyai felújítási munkák (EFOP)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.csendesconsulting.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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:

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:

2020.06.15

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Nem

A beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati árak vizsgálatakor Bírálóbizottság megállapította, hogy azok valamennyi ajánlattevő 
megajánlása esetében meghaladják az eljárás keretében rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Figyelemmel a Kbt. 70. § (1) 
bekezdésére, a Bírálóbizottság javasolja Döntéshozónak, hogy 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, 
Bírálóbizottság javasolta Döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, mivel az eljárás során benyújtott 
ajánlatokban foglalt árajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlatok bontásán ismertetett, tehát a Kbt. 75. § (4) bekezdésének 
megfelelően igazolt, rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
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Benyújtott ajánlatok: 1. Ajánlattevő neve: Dreiszker és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 9700 Szombathely Pinkafői 
Utca 1 Alap feladatok összesített ajánlati ára (nettó Ft): 156 800 000 Opciós feladatok ajánlati ára (nettó Ft): 39 200 000 Összesített 
ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó Ft): 196 000 000 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) 
alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.
: 36 hónap) : 36 2. Ajánlattevő neve: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft Székhelye: 1064 Budapest Rózsa Utca 80 2/1 Alap feladatok
összesített ajánlati ára (nettó Ft): 149 094 142 Opciós feladatok ajánlati ára (nettó Ft): 40 950 381 Összesített ajánlati ár (Alap és 
Opciós feladatok összesen, nettó Ft): 190 044 523 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként 
előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap) : 36 3. 
Ajánlattevő neve: PDR Alpok Bau Kft. Székhelye: 9522 Kemenesmagasi Béke Utca 8. Alap feladatok összesített ajánlati ára (nettó Ft): 
160 945 377 Opciós feladatok ajánlati ára (nettó Ft): 41 555 688 Összesített ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó Ft): 
202 501 065 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap) : 38 4. Ajánlattevő neve: "Szkendó" Építő és 
Mélyépítő Mérnöki Kft. Székhelye: 9700 Szombathely Mérleg Utca 2. Alap feladatok összesített ajánlati ára (nettó Ft): 157 059 191 
Opciós feladatok ajánlati ára (nettó Ft): 40 040 310 Összesített ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó Ft): 197 099 501 
Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/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:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.07.24

2020.07.24




