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II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest, belterület 38403/12 hrsz. alatti ingatlanon új sportcsarnok és
parkolóház - melynek nettó és egyben hasznos alapterülete 30.530,19 m2 - és 5 db felvonó berendezés, illetve a 38403/4 hrsz. alatti
ingatlanon új uszodaépület - melynek nettó és egyben hasznos alapterülete 15.137,18 m2 - és 2 db felvonó berendezés kivitelezésére
irányul.
Továbbá megépítésre kerül egy 40,4 m fesztávú acélszerkezetű, közút feletti összekötő tető.
A kivitelezés építészeti, belsőépítészeti, szerkezetépítési (ezen belül 3983 tonna betonacél és 34.647 m3 beton beépítése),
épületgépészeti, épületvillamossági, audiovizuális rendszer, (ezen belül 5 db nagyméretű információk és sportesemények
megjelenítésére alkalmas színes video mátrix eredményjelző ledfal, tábla), lelátó és pályahangosítási rendszer, IT rendszerek,
épületfelügyeleti rendszer kiépítési, felvonó létesítési, vendéglátó terület és konyhatechnológiai (ezen belül 5 db büfé egység és 1 db
melegítő konyha építés), pályatechnológiai sporttechnológiai, tájépítészeti, útépítési (ezen belül 15.700 m2 aszfaltburkolat, 3375 fm
szegélyépítés, 1560 m útburkolati jel festés), közműépítési (ezen belül 552,1 m, külső csőátmérő 630 mm szennyvízcsatorna építés és
/vagy műanyag köpenycsöves hőszigetelt acélcső fűtésnek 366 m), jelzőlámpa és szabályozástechnika építési (ezen belül 83 db LED
forgalomirányító jelzőkészlet és a csatlakozó szabályozástechnikai berendezések), forgalomfigyelő kamerarendszer kiépítési (ezen
belül 8 db fix kamera telepítés), felsővezeték bontási és építési (ezen belül 1.980 m légvezeték bontás és 1.760 m új légvezeték
építés), közvilágítás építési (ezen belül 85 db lámpaoszlop építése) feladatokat tartalmaz.
Sportcsarnok épületben mobil lelátókkal együtt összesen 3.068 fő ülőhely lesz, a FIBA előírásoknak megfelelően kialakított
versenysportra alkalmas sportpadló burkolatú küzdőtér területe 2235 m2.
A parkolóház 360 normál és 9 akadálymentes parkolóhelyet tartalmaz.
Az uszoda épületben 500 fő ülőhellyel rendelkező lelátó lesz, FINA minősítésű 50 m-es I. osztályú sportrendezvények lebonyolítására
alkalmas versenymedencével, bemelegítő és tanmedencével ellátott uszodakomplexum medencetér területe körüljárókkal,
közlekedőkkel 2939 m2.
A kivitelezés tájépítészeti és parképítési munkái tartalmaznak 3.990 m2 zöldtető építést, 4.824 m2 füvesítést és automata
öntözőrendszer telepítést (ezen belül öntözőrendszer építés 8.872 m2).
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 220-539247

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

220

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR000983602020

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1149 Budapest, Pillangó Utca 10759358244
28.
Közös ajánlattevő tag: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; adószám: 10738885-2-20)
1. Nettó vállalkozói díj összesen (HUF, tartalékkeret nélkül): 46.996.642.527,- Ft
2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai
gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 60 hónap
3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott
szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 60 hónap
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott
szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap): 60 hónap
5. Az Építésszervezési terv benyújtásra került.: Igen
Az ajánlatban benyújtott igazolások igazolások alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők
megfelelnek, közös ajánlattevőkkel, az alvállalkozóval vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplővel
szemben szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmasak, ajánlatuk érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10000

Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum III. fejezetében előírtak alapján a 2-4. értékelési részszempontokra
bemutatott szakemberek jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen
60 hónapot értékelt, az e fölötti gyakorlati idő is a maximum pontszámot kapta. A bemutatott legkedvezőbb
többlet gyakorlat 100 pontot ért, a többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a
ponthatár felső határával azonos pontot adta (100 pont). A 60 hónap feletti megajánlás is 100 pontot jelentett.
A Magyar Építő Zrt. - ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevők a 2-4. részszempontra jelölt szakemberek
esetében a felolvasólapon 60 hónapot jelöltek, amelyet az ajánlatban benyújtott ajánlattevői nyilatkozat és
szakmai önéletrajzok alátámasztanak. Közös ajánlattevők a 2-4. értékelési részszempontra a maximálisan
adható pontszámot kapták a megajánlásukért.
5. értékelési részszempont szerinti értékelés:
5.1. Építéstechnológia tervre adott pontszám: 100 pont.
5.1.1. a)
Alapozási terv - Az ajánlattevő mérethelyesen ábrázolja (M=1:1000 méretarányú tervlapokon) az organizációs
elrendezést a tervben a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények elhelyezésére és
mennyiségének megtervezésére vonatkozóan. A felvonulási terület és kivitelezési munkaterület, közművek,
közlekedési, mélyépítési és magasépítési létesítmények, meglévő és megmaradó környezeti, ill. kertészeti
elemek mérethelyes grafikai megjelenítését a terv tartalmazza, kótázott rajzok kerültek benyújtásra.
Szerkezetépítési terv - Az ajánlattevő mérethelyesen ábrázolja (M=1:1000 méretarányú tervlapokon) az
organizációs elrendezést a tervben a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények
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elhelyezésére és mennyiségének megtervezésére vonatkozóan. A felvonulási terület és kivitelezési
munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és magasépítési létesítmények, meglévő és megmaradó
környezeti, ill. kertészeti elemek mérethelyes grafikai megjelenítését a terv tartalmazza, kótázott rajzok
kerültek benyújtásra.
Szakipari kivitelezési terv - Az ajánlattevő mérethelyesen ábrázolja (M=1:1000 méretarányú tervlapokon) az
organizációs elrendezést a tervben a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények
elhelyezésére és mennyiségének megtervezésére vonatkozóan. A felvonulási terület és kivitelezési
munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és magasépítési létesítmények, meglévő és megmaradó
környezeti, ill. kertészeti elemek mérethelyes grafikai megjelenítését a terv tartalmazza, kótázott rajzok
kerültek benyújtásra.
Környezetrendezési terv - Az ajánlattevő mérethelyesen ábrázolja (M=1:1000 méretarányú tervlapokon) az
organizációs elrendezést a tervben a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények
elhelyezésére és mennyiségének megtervezésére vonatkozóan. A felvonulási terület és kivitelezési
munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és magasépítési létesítmények, meglévő és megmaradó
környezeti, ill. kertészeti elemek mérethelyes grafikai megjelenítését a terv tartalmazza, kótázott rajzok
kerültek benyújtásra.
5.1.1. b)
Alapozási terv - Az ajánlattevő által összeállított organizációs elrendezés tartalmazza a felvonulási és
kivitelezési területen a megvalósításhoz, valamint az épített környezet használhatóságához szükséges
valamennyi segédszerkezet és önjáró vagy telepített építőgép bemutatását illetve azok telepítési helyét.
Szerkezetépítési terv - Az ajánlattevő által összeállított organizációs elrendezés tartalmazza a felvonulási és
kivitelezési területen a megvalósításhoz, valamint az épített környezet használhatóságához szükséges
valamennyi segédszerkezet és önjáró vagy telepített építőgép bemutatását illetve azok telepítési helyét.
Szakipari kivitelezési terv - Az ajánlattevő által összeállított organizációs elrendezés tartalmazza a felvonulási
és kivitelezési területen a megvalósításhoz, valamint az épített környezet használhatóságához szükséges
valamennyi segédszerkezet és önjáró vagy telepített építőgép bemutatását illetve azok telepítési helyét.
Környezetrendezési terv - Az ajánlattevő által összeállított organizációs elrendezés tartalmazza a felvonulási és
kivitelezési területen a megvalósításhoz, valamint az épített környezet használhatóságához szükséges
valamennyi segédszerkezet és önjáró vagy telepített építőgép bemutatását illetve azok telepítési helyét.
5.1.1. c)
Alapozási terv - A terv tartalmazza a munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási, közlekedési
körülmények és kapcsolatok tervezését és bemutatását, biztosítva az alkalmazni kívánt gépek- és
berendezések össze- és szétszerelését, valamint biztonságos használatát. A tervezett útvonalon a nagytömegű
szerkezeti elemek beszállítása érdekében többlet építési vagy bontási munkát, illetve áttelepítést nem
szükséges végezni.
Szerkezetépítési terv - A terv tartalmazza a munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási,
közlekedési körülmények és kapcsolatok tervezését és bemutatását, biztosítva az alkalmazni kívánt gépek- és
berendezések össze- és szétszerelését, valamint biztonságos használatát. A tervezett útvonalon a nagytömegű
szerkezeti elemek beszállítása érdekében többlet építési vagy bontási munkát, illetve áttelepítést nem
szükséges végezni.
Szakipari kivitelezési terv - A terv tartalmazza a munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási,
közlekedési körülmények és kapcsolatok tervezését és bemutatását, biztosítva az alkalmazni kívánt gépek- és
berendezések össze- és szétszerelését, valamint biztonságos használatát. A tervezett útvonalon a nagytömegű
szerkezeti elemek beszállítása érdekében többlet építési vagy bontási munkát, illetve áttelepítést nem
szükséges végezni.
Környezetrendezési terv - A terv tartalmazza a munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási,
közlekedési körülmények és kapcsolatok tervezését és bemutatását, biztosítva az alkalmazni kívánt gépek- és
berendezések össze- és szétszerelését, valamint biztonságos használatát. A tervezett útvonalon a nagytömegű
szerkezeti elemek beszállítása érdekében többlet építési vagy bontási munkát, illetve áttelepítést nem
szükséges végezni.
5.1.2. d)
Alapozási terv - Az építéstechnológiai terv tartalmazza a kivitelezési munkálatok, munkafolyamatok
technológiai ismertetését az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni kommunikáció
rendszerére vonatkozóan, a részszempont értékelésénél megadott terjedelmi korlátoknak megfelelően,
szöveges kifejtéssel is.
Szerkezetépítési terv - Az építéstechnológiai terv tartalmazza a kivitelezési munkálatok, munkafolyamatok
technológiai ismertetését az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni kommunikáció
rendszerére vonatkozóan, a részszempont értékelésénél megadott terjedelmi korlátoknak megfelelően,
szöveges kifejtéssel is.
Szakipari kivitelezési terv - Az építéstechnológiai terv nem teljes körűen tartalmazza a kivitelezési munkálatok,
munkafolyamatok technológiai ismertetését az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni
kommunikáció rendszerére vonatkozóan.
Környezetrendezési terv - Az építéstechnológiai terv tartalmazza a kivitelezési munkálatok, munkafolyamatok
technológiai ismertetését az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni kommunikáció
rendszerére vonatkozóan, a részszempont értékelésénél megadott terjedelmi korlátoknak megfelelően,
szöveges kifejtéssel is.
5.1.3. e)
Alapozási terv - A bemutatott intézkedések biztosítják a hulladékok szelektív gyűjtését, engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadását olyan módon, hogy az az egyes környezeti elemekre nem gyakorol negatív
hatást. Az építéstechnológiai terv részletesen is bemutatja a kivitelezés várható környezeti hatásait az egyes
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környezeti elemek tekintetében, ismertetve a várható hatások minimalizálása érdekében tervezett
intézkedéseket is, külön hangsúlyt fektetve a hulladékgazdálkodási kérdésekre.
Szerkezetépítési terv - A bemutatott intézkedések biztosítják a hulladékok szelektív gyűjtését, engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadását olyan módon, hogy az az egyes környezeti elemekre nem
gyakorol negatív hatást. Az építéstechnológiai terv részletesen is bemutatja a kivitelezés várható környezeti
hatásait az egyes környezeti elemek tekintetében, ismertetve a várható hatások minimalizálása érdekében
tervezett intézkedéseket is, külön hangsúlyt fektetve a hulladékgazdálkodási kérdésekre.
Szakipari kivitelezési terv - A bemutatott intézkedések biztosítják a hulladékok szelektív gyűjtését, engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadását olyan módon, hogy az az egyes környezeti elemekre nem
gyakorol negatív hatást. Az építéstechnológiai terv szöveges munkarésze részletesen is bemutatja a kivitelezés
várható környezeti hatásait az egyes környezeti elemek tekintetében, ismertetve a várható hatások
minimalizálása érdekében tervezett intézkedéseket is, külön hangsúlyt fektetve a hulladékgazdálkodási
kérdésekre.
Környezetrendezési terv - A bemutatott intézkedések biztosítják a hulladékok szelektív gyűjtését, engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadását olyan módon, hogy az az egyes környezeti elemekre nem
gyakorol negatív hatást. Az építéstechnológiai terv részletesen is bemutatja a kivitelezés várható környezeti
hatásait az egyes környezeti elemek tekintetében, ismertetve a várható hatások minimalizálása érdekében
tervezett intézkedéseket is, külön hangsúlyt fektetve a hulladékgazdálkodási kérdésekre.
5.1.3. f)
Alapozási terv -Az ajánlatban szereplő hulladékgyűjtési és – kezelési javaslat és nyilatkozat alapján az
ajánlattevő a gyűjtőedényeket egy munkanapnál hosszabb ideig az építési területen nem tárolja.
Szerkezetépítési terv - Az ajánlatban szereplő hulladékgyűjtési és – kezelési javaslat és nyilatkozat alapján az
ajánlattevő a gyűjtőedényeket egy munkanapnál hosszabb ideig az építési területen nem tárolja.
Szakipari kivitelezési terv - Az ajánlatban szereplő hulladékgyűjtési és – kezelési javaslat és nyilatkozat alapján
az ajánlattevő a gyűjtőedényeket egy munkanapnál hosszabb ideig az építési területen nem tárolja.
Környezetrendezési terv - Az ajánlatban szereplő hulladékgyűjtési és – kezelési javaslat és nyilatkozat alapján
az ajánlattevő a gyűjtőedényeket egy munkanapnál hosszabb ideig az építési területen nem tárolja.
5.1.4. g)
Alapozási terv - A közterületek elfoglalása a munkavégzésre szükséges minimális területre és legrövidebb
időtartamra korlátozódik és olyan időszakban valósul meg, amelyben figyelembe veszik a lakosság és az
intézmények igényeit. Csak a munkavégzéshez, a gépek és az építőanyagok mozgásához szükséges
területelfoglalás történik, a lezárások a lehető legrövidebb ideig, csak a munkavégzés időtartamára
korlátozódnak, azok során pedig a munkavégzés folyamatos.
Szerkezetépítési terv - A közterületek elfoglalása a munkavégzésre szükséges minimális területre és
legrövidebb időtartamra korlátozódik és olyan időszakban valósul meg, amelyben figyelembe veszik a lakosság
és az intézmények igényeit. Csak a munkavégzéshez, a gépek és az építőanyagok mozgásához szükséges
területelfoglalás történik, a lezárások a lehető legrövidebb ideig, csak a munkavégzés időtartamára
korlátozódnak, azok során pedig a munkavégzés folyamatos.
Szakipari kivitelezési terv - A közterületek elfoglalása a munkavégzésre szükséges minimális területre és
legrövidebb időtartamra korlátozódik és olyan időszakban valósul meg, amelyben figyelembe veszik a lakosság
és az intézmények igényeit. Csak a munkavégzéshez, a gépek és az építőanyagok mozgásához szükséges
területelfoglalás történik, a lezárások a lehető legrövidebb ideig, csak a munkavégzés időtartamára
korlátozódnak, azok során pedig a munkavégzés folyamatos.
Környezetrendezési terv - A közterületek elfoglalása a munkavégzésre szükséges minimális területre és
legrövidebb időtartamra korlátozódik és olyan időszakban valósul meg, amelyben figyelembe veszik a lakosság
és az intézmények igényeit. Csak a munkavégzéshez, a gépek és az építőanyagok mozgásához szükséges
területelfoglalás történik, a lezárások a lehető legrövidebb ideig, csak a munkavégzés időtartamára
korlátozódnak, azok során pedig a munkavégzés folyamatos.
5.1.4. h)
Alapozási terv - Ajánlattevő figyelembe veszi a gyalogos és tömegközlekedés igényeit oly módon, hogy
lehetőség szerint a lezárás(ok) azokat ne befolyásolják, a tervezett elrendezés és az intézkedések a kialakult
forgalmi rendet nem korlátozzák.
Szerkezetépítési terv - Ajánlattevő figyelembe veszi a gyalogos és tömegközlekedés igényeit oly módon, hogy
lehetőség szerint a lezárás(ok) azokat ne befolyásolják, a tervezett elrendezés és az intézkedések a kialakult
forgalmi rendet nem korlátozzák.
Szakipari kivitelezési terv - Ajánlattevő figyelembe veszi a gyalogos és tömegközlekedés igényeit oly módon,
hogy lehetőség szerint a lezárás(ok) azokat ne befolyásolják, a tervezett elrendezés és az intézkedések a
kialakult forgalmi rendet nem korlátozzák.
Környezetrendezési terv - Ajánlattevő figyelembe veszi a gyalogos és tömegközlekedés igényeit oly módon,
hogy lehetőség szerint a lezárás(ok) azokat ne befolyásolják, a tervezett elrendezés és az intézkedések a
kialakult forgalmi rendet nem korlátozzák.
5.2. Munkaerőtervre adott pontszám: 100 pont.
a)
Az előírt formai/tartalmi elemeknek a munkaerőterv megfelel. A munkaerőterv részletezése a munkamenetterv
alapján heti bontásban bemutatásra került. Az egyes feladatok elvégzésére biztosított szakemberek teljeskörű
kompetenciával rendelkeznek.
b)
A munkaszervezet szabályozásának megfelelően vannak kialakítva és működtetve az oda-vissza irányú

EKR000983602020

kommunikációs csatornák és az információk megosztása az érintettek körét tekintve a leírt szabályzatban
rögzített. Az információáramlás folyamata akadálymentesen biztosított.
c)
A minőségellenőrzés kiterjed a teljes építési folyamatra térben és időben, az ellenőrzés kiterjed a beépítésre
kerülő anyagok és az építési-szerelési munka minőségére, a technológiai utasítások betartására, a működésiés irányítási folyamatokra, valamint a dokumentumok megfelelőségére, az ajánlattevő által alkalmazott
erőforrásokra, az ellenőrzési, illetve visszacsatolási folyamatokra. A minőségellenőrzés rendszeres, az
ellenőrzés dokumentálása valamennyi ellenőrzési cselekményre kiterjed.
d)
Dokumentált a hatáskör és felelősségi kör lehatárolás, melyek meghatározásra kerültek a projekt megkezdése
előtt. A projektszervezet felépítése tükrözi a projekt sikeres megvalósításához szükséges felhatalmazások és
felelősségek legfontosabb területeit a szabályos és szerződésszerű munkavégzés biztosítása érdekében. A
munkaszervezet szabályozásának megfelelő és a gyakorlatban is alkalmazható eljárásrend került kialakításra.
Az egyes részfeladatok és az adott részfeladat elvégzéséért felelős kör pontosan meghatározásra került.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjának megfelelően, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő részszempontok alapján, továbbá a
közbeszerzési dokumentum III. fejezete alapján.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1149 Budapest, Pillangó Utca 28.

10759358244

Közös ajánlattevő tag: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; adószám: 10738885-2-20)
Nettó vállalkozói díj összesen (HUF, tartalékkeret nélkül): 46.996.642.527,- 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.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Építészeti munkák - részfeladatok; Belsőépítészeti munkák- részfeladatok; Tartószerkezeti munkák- részfeladatok; Gépészeti
munkák- részfeladatok; Épületvillamossági munkák- részfeladatok Folytatás a VI.1.10) pontban!
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (adószám: 10950676-4-44)
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Felhívás III.1.3) M1)3 pontja: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (adószám: 10950676-4-44)

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Magyarország 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

11121426208

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A Kbt. 69. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A 69. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő
köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 71. § (1) bekezdése értelmében ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának
tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.
A benyújtott ajánlatok vizsgálata során ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján kettő alkalommal küldött ki hiánypótlási felszólítást a
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő részére.
A második hiánypótlási felszólításban meghatározott időpontig, azaz 2021. február 26-án 11:00 óráig a Fertődi Építő és
Szolgáltató Zrt. ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján az
elbírálás során kizárólag az ajánlatukat vette figyelembe ajánlatkérő.
Az ajánlat alapján ajánlatkérő a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban a következő
megállapításokat teszi:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum pontjában előírta, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződéses vagy előszerződésben vagy más
formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatban benyújtott, Kbt. 66. § (6) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatok tartalma alapján
ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3) M1)1 és M1)3 pontjaiban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek az A-HÍD Építő
Zrt. kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
A hiánypótlás részeként csatolt (az ajánlatban nem szereplő) Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás
kizárólag az ajánlati felhívás III.1.3) M1)3 pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményt tartalmazza.
Ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő vizsgálja felül a Kbt. 66. § (6) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatait,
valamint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött együttműködési megállapodását, és hiánypótlás keretében
nyújtsa be a javított nyilatkozatokat vagy együttműködési megállapodást. Ajánlattevő a hiánypótlási felszólításnak nem tett
eleget.
A dokumentumok hiányossága a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján további hiánypótlás keretében nem orvosolható.
A fentiekben részletezettek alapján ajánlatkérő a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, mivel ajánlatuk nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.03.16

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.03.16
2021.03.16

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
V.2.9) pont folytatása:
Audiovizuális és aktiv IT munkák- részfeladatok;
Épületfelügyeleti munkák / automatika- részfeladatok;
Felvonó telepítési munkák- részfeladatok;
Tűzvédelmi munkák- részfeladatok
Konyhatechnológiai munkák- részfeladatok;
Sporttechnológiai munkák- részfeladatok;
Tájépítészeti munkák- részfeladatok;
Munkatérhatárolási munkák- részfeladatok;
Uszoda vízgépészeti munkák- részfeladatok;
Útépítési munkák- részfeladatok;
Forgalomtechnika, jelzőlámpa szabályozástechnikai munkák - részfeladatok;
Közvilágítási feladatok- részfeladatok;
Felsővezeték kiváltása- részfeladatok;
BKV-villamos betáp kivitelezési munkák- részfeladatok;
Gázellátási munkák- részfeladatok;
Forgalomfigyelő kamera telepítési munkák- részfeladatok;
Gyengeáramú hírközlő kábelek kiváltási munkák- részfeladatok;
Villamos peron építési munkák- részfeladatok;
Peron alépítményi- és hangosítási munkák- részfeladatok;
Peron világítási munkák- részfeladatok;
Peron energia ellátási munkák- részfeladatok;
Erősáramú hálózat kivitelezési munkák- részfeladatok;
Távhőellátási munkák- részfeladatok;
Víziközmű kivitelezési munkák- részfeladatok;
Útvíztelenítési munkák- részfeladatok;
Betétjárati végállomás-váltóállítással kapcsolatos munkák- részfeladatok;
Uszoda sporttechnológiai munkák - részfeladatok.
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