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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tihany Skanzen kivitelezés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.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:

2019.07.24

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

Tihany, Pisky sétány 12. sz., hrsz: 135. alatti telken meglévő Skanzen (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) épületegyüttesen elvégzendő 
kivitelezési feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentumok részét képező örökségvédelmi hatósági engedély és műszaki 
dokumentumok alapján.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem

Az eljárásban két ajánlat érkezett be. Egyik ajánlattevő sem pótolta, ill. tisztázta, az ajánlatában észlelt hiányosságokat, ellentmondást 
a felhívás ellenére sem, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Mindkét 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja értelmében az eljárás 
eredménytelen, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlata érvénytelen, az
eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján eredménytelen.
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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:

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:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő ajánlatában foglaltak értelmében az M.2. 
alkalmassági feltétel teljesítéséhez (szakember) kapacitást biztosító gazdasági szereplő erőforrásaira támaszkodik, ugyanakkor a
Kbt.66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében benyújtott nyilatkozat 1. pontjában a közbeszerzés alvállalkozó által végzendő 
részeként a kapacitást biztosító gazdasági szereplő által végzett munkarészek, a nyilatkozat 2. pontjában az M.2. alkalmassági 
feltétel teljesítésére bevont kapacitást biztosító gazdasági szereplő nem került feltüntetésre; az ajánlattevő az M.2. alkalmasság 
feltétel teljesítésére kapacitást biztosító gazdasági szereplő erőforrására támaszkodik, ugyanakkor a kapacitást biztosító 
gazdasági szereplő az általa igazolni kívánt alkalmassági feltétel vonatkozásában (M.2.) nem nyújtotta be az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot (6. sz. formanyomtatvány), az ajánlattevő pedig az M.2. alkalmassági 
feltétel vonatkozásában is úgy nyilatkozott, hogy annak ő maga felel meg, holott az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény 
esetében kapacitást biztosító gazdasági szereplőt von be; ajánlat részeként a Z+M 2002 Épületgépészeti Korlátolt felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének aláírási címpéldánya került csatolásra, nem a Z+M 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája. Ajánlattevő az ajánlatában észlelt fenti hiányosságokat, ellentmondást 
felhívás ellenére nem pótolta, ill. tisztázta, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

12922299207Z + M 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, 
Becskereki Utca 3

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő ajánlatában foglaltak értelmében az M.2. 
alkalmassági feltétel teljesítéséhez (szakember) kapacitást biztosító gazdasági szereplő erőforrásaira támaszkodik, ugyanakkor a
Kbt.66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében benyújtott nyilatkozat 1. pontjában a közbeszerzés alvállalkozó által végzendő 
részeként a kapacitást biztosító gazdasági szereplő által végzett munkarészek, a nyilatkozat 2. pontjában az M.2. alkalmassági 
feltétel teljesítésére bevont kapacitást biztosító gazdasági szereplő nem került feltüntetésre; az ajánlattevő az M.2. alkalmasság 
feltétel teljesítésére kapacitást biztosító gazdasági szereplő erőforrására támaszkodik, ugyanakkor a kapacitást biztosító 
gazdasági szereplő az általa igazolni kívánt alkalmassági feltétel vonatkozásában (M.2.) nem nyújtotta be az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot (6. sz. formanyomtatvány), az ajánlattevő pedig az M.2. alkalmassági 
feltétel vonatkozásában is úgy nyilatkozott, hogy annak ő maga felel meg, holott az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény 
esetében kapacitást biztosító gazdasági szereplőt von be; Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 
tekintetében a cégkivonatban a tagok között feltüntetett Cz.Z. vonatkozásában nem került tisztázásra, hogy tényleges 
tulajdonosként megnevezése szükséges-e. Ajánlattevő az ajánlatában észlelt fenti hiányosságokat, ellentmondást felhívás 
ellenére nem pótolta, ill. tisztázta, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

14257638241Dream-Colour Kft, 1101 Budapest, Üllöi Út 114-116

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2019.10.25

2019.10.25
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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:




