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II.szakasz: Tárgy

Csomagos ÉB (1026-1027,1040,1050 csomagok)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - ingatlan csomag 1026.Rész száma, elnevezése:

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:

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

Az MNV Zrt. érdekkörébe tartozó, a jelen felhívásban meghatározott díjkategóriákba sorolható ingatlanokra vonatkozó értékbecslések 
elkészítése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Második rész XVI. fejezet

Uniós Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1026. csomag tekintetében a City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest 
Farkastorki Út 25/C) adta. Vállalási ár (nettó) É-1026. csomag: 874 000,- Ft.

13300850241City-Form 2000 Kft., Magyarország 1037 Budapest, Farkastorki Út 25/C

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)

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:

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1026. csomag tekintetében a City-Form 2000 Kft. (1037 
Budapest Farkastorki Út 25/C) adta. Vállalási ár (nettó) É-1026. csomag: 874 000,- Ft.

Szöveges értékelés:

City-Form 2000 Kft.

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) által benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási 
ár (nettó) É-1026. csomag: 880 000,- Ft

Szöveges értékelés:

A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest Farkastorki Út 25/C) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1026. csomag: 874 000,- Ft.

13300850241City-Form 2000 Kft., Magyarország 1037 Budapest, Farkastorki Út 25/C

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1026. csomag: 880 000,- Ft.

12612811241A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 
Budapest, Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.

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

A beérkezett ajánlatok száma:
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A City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest Farkastorki Út 25/C) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1027. 
csomag: 702 000,- Ft

Szöveges értékelés:

City-Form 2000 Kft.

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1027. csomag tekintetében az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. 
(székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) adta. Vállalási ár (nettó) É-1027. csomag: 699 000,- Ft.

Szöveges értékelés:

A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest Farkastorki Út 25/C) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1027. csomag: 702 000,- Ft.

13300850241City-Form 2000 Kft., Magyarország 1037 Budapest, Farkastorki Út 25/C

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1027. csomag: 699 000,- Ft.

12612811241A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 
Budapest, Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.

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:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - ingatlan csomag 1027.Rész száma, elnevezése:

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:

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - ingatlan csomag 1040.Rész száma, elnevezése:

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:

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:

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1027. csomag tekintetében az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 
Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) adta. Vállalási ár (nettó) É-1027. csomag: 699 000,- Ft.

12612811241A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 
Budapest, Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.

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)

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:

Igen
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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:

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:

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1040. csomag tekintetében a City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest 
Farkastorki Út 25/C) adta. Vállalási ár (nettó) É-1040. csomag: 288 000,- Ft.

13300850241City-Form 2000 Kft., Magyarország 1037 Budapest, Farkastorki Út 25/C

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)

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:

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1040. csomag tekintetében a City-Form 2000 Kft. (1037 
Budapest Farkastorki Út 25/C) adta. Vállalási ár (nettó) É-1040. csomag: 288 000,- Ft.

Szöveges értékelés:

City-Form 2000 Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest Farkastorki Út 25/C) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1040. csomag: 288 000,- Ft.

13300850241City-Form 2000 Kft., Magyarország 1037 Budapest, Farkastorki Út 25/C

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

A City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest Farkastorki Út 25/C) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1050. 
csomag: 664 000,- Ft

Szöveges értékelés:

City-Form 2000 Kft.

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1050. csomag tekintetében az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. 
(székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) adta. Vállalási ár (nettó) É-1050. csomag: 660 000,- Ft.

Szöveges értékelés:

A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest Farkastorki Út 25/C) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1050. csomag: 664 000,- Ft.

13300850241City-Form 2000 Kft., Magyarország 1037 Budapest, Farkastorki Út 25/C

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. Vállalási ár (nettó) É-1050. csomag: 660 000,- Ft.

12612811241A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 
Budapest, Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.

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:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - ingatlan csomag 1050.Rész száma, elnevezése:

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

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel 
meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak. 
Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat bírálatát 
követően megállapításra került, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az SZT-123300 számú keretmegállapodásban 
meghatározottakhoz képest, az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan a II. számú ingatlan kategória esetében a Vállalkozási 
Szerződésben szereplő Vállalkozási Díjhoz képest magasabb Vállalkozási Díjat ajánlott meg. 

Érvénytelenség indoka:

● 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

Érvénytelenítés jogcíme:

12612811241A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 
Budapest, Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

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:

Legalacsonyabb összegű, egyben érvényes ajánlatot a 1050. csomag tekintetében az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (székhely: 1134 
Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2) adta. Vállalási ár (nettó) É-1050. csomag: 660 000,- Ft.

12612811241A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 
Budapest, Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.

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)

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2022.05.30Lejárata:2022.05.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2022.05.19

2022.05.19
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