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Kőszeg, Várkör u. 38. alatt elhelyezkedő Zsinagóga (hrsz. 1743/1) (I. Feladatrész) és Rabbiházak (hrsz.1743/2) (II. Feladatrész) 
műemléki helyreállítása (továbbiakban: „Projekt”) munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 
Nyertes ajánlattevő feladata: 
 
Az MNV Zrt. (továbbiakban: Megbízó) kivitelezési munkáihoz kapcsolódó minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri feladatok 
elvégzése. A megvalósítás teljes folyamatában komplex szakági, folyamatos műszaki ellenőrzés és annak folyamatos dokumentálása, 
amely többek között magában foglalja a Megbízotti minőségtanúsítás folyamatos számonkérését és ellenőrzését, a munkák eltakarása 
előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőségellenőrzését, valamint a 
műszaki teljesítésigazolások ellenőrzését és kiadását. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes 
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési 
dokumentáció betartását. 
 
Teljes mennyiség: 256 m2 
Zsinagóga bruttó alapterülete: 155 m2, a kivitelezés értéke nettó 387 millió Ft + 5% tartalékkeret 
A rabbiházak bruttó alapterülete: 101 m2, a kivitelezés értéke nettó 232 millió Ft + 5% tartalékkeret 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Projekt II. feladatrészének (rabbiházak) kivitelezésére feltételes közbeszerzési 
eljárás került lefolytatásra, így a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak irányadóak. Mivel a jelen eljárás eredményeként megkötendő 
Szerződés vonatkozó részeinek hatályba lépése a Projekt vállalkozási szerződésének hatályba lépésétől függ, az ott megvalósítandó 
munkákhoz arányosan kapcsolódik, ezért Ajánlatkérő rögzíti a II. Feladatrész megvalósítása tekintetében hatályba lépési feltételként – 
összhangban a Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglalt jogszabályi felhatalmazással – a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
hatályba lépésének tényét. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a II. Feladatrész tekintetében a kivitelezési munkákra 
vonatkozó szerződés létrehozására szükséges forrást a Kormány jövőbeni kihirdetett döntése teremti meg. Ajánlatkérő a II. 
Feladatrész teljesítésének ellenszolgáltatásához szükséges megbízási díj finanszírozását is ezen kormányzati döntéshozatalra 
tekintettel lesz képes biztosítani, így jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződésben is nyilatkozik Ajánlattevő felé, hogy a II. 
Feladatrészre szükséges pénzügyi forrás biztosítására irányuló igény el nem fogadása (kormányzati jóváhagyás hiánya), vagy az 
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53.§ (5) 
bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (feltételes közbeszerzés). Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a II. 
Feladatrész megvalósításának forrásigényét esetlegesen más forrás terhére biztosítsa. A felek ennek megfelelően a jelen eljárás 
eredményeként megkötendő szerződést az ún. részleges hatálybalépés jogintézményének alkalmazásával hozzák létre, amely szerint a 
jelen szerződés az I. Feladatrészre vonatkozóan hatályba lép annak mindkét Fél általi aláírásának napján, míg a II. Feladatrészre 
vonatkozóan a jelen szerződés hatálybalépését a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése szerinti függő feltételhez kötik, miszerint a II. 
feladatrészre vonatkozó jelen szerződésbeli rendelkezések azon a napon lépnek hatályba, amikor a II. Feladatrész megvalósítása 
tekintetében – összhangban a Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglalt jogszabályi felhatalmazással – a pénzügyi forrás biztosítására 
vonatkozó Kormányhatározat hatályba lépésének a ténye. A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a II. Feladatrész vonatkozásában a 
vonatkozó szerződéses rendelkezések hatályba lépéséről hivatalos értesítést küld a Megbízott részére soron kívül. Felek a jelen 
Szerződés megkötését követően a fenti függő feltétel (II. Feladatrészre vonatkozó kivitelezési szerződés hatályba lépése) szerinti 
hatálybalépés véghatáridejének a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírás napjától számított 10. hónap utolsó naptári napját jelölik 
meg. Ezen időpont másnapján a jelen szerződésnek a II. Feladatrészekre vonatkozó szerződéses rendelkezései a Ptk. 6:119.§ (1) és (2) 
bekezdése alapján érvénytelenek, így a Felek egymástól a II. Feladatrész teljesítésével, illetve annak elmaradásával kapcsolatban 
egymástól semmilyen szolgáltatást nem követelhetnek, egymással szemben semmilyen szolgáltatással nem tartoznak, semmilyen 
igényt vagy követelést nem támasztanak, és így az igényük érvényesítéséről a jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemondanak. 
 
A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) valamint az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kőszeg Zsinagóga műszaki ellenőrzés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mnv.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

meditkonzult@meditkonzult.hu
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A NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.) ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a 
jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya 

10952166241NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt., Magyarország 1054 Budapest, Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.

A Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest Perc Utca 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a jogszabályoknak és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és alkalmasságát 
megfelelően igazolta. 
 
1. értékelési szempont: ajánlati ár (nettó Ft): 12 730 000 
2. értékelési szempont: az M/1.1 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
3. értékelési szempont: az M/1.2 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
4. értékelési szempont: az M/1.3 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24

25424959241Perfektum Mérnöki Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 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

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

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

168A 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

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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643.53E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

842.5Magyar Mérnök Céh Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

658NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.

Szöveges értékelés:

847Perfektum Mérnöki Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest Alkotás Utca 55-61. 2. em.) ajánlattevő 
ajánlata érvényes, megfelel a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és alkalmasságát megfelelően igazolta. 
 
1. értékelési szempont: ajánlati ár (nettó Ft): 30 750 000 
2. értékelési szempont: az M/1.1 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
3. értékelési szempont: az M/1.2 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
4. értékelési szempont: az M/1.3 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24

134500272433E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1123 
Budapest, Alkotás Utca 55-61. 2. em.

A Magyar Mérnök Céh Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely Rákóczi Ferenc Utca 35) ajánlattevő ajánlata 
érvényes, megfelel a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt és alkalmasságát megfelelően igazolta. 
 
1. értékelési szempont: ajánlati ár (nettó Ft): 9 990 000 
2. értékelési szempont: az M/1.1 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
3. értékelési szempont: az M/1.2 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 0 
4. értékelési szempont: az M/1.3 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24

24702971218Magyar Mérnök Céh Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Rákóczi 
Ferenc Utca 35

A SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Stefánia Út 81.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes, megfelel a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt és alkalmasságát megfelelően igazolta. 
 
1. értékelési szempont: ajánlati ár (nettó Ft): 8 840 000 
2. értékelési szempont: az M/1.1 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
3. értékelési szempont: az M/1.2 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
4. értékelési szempont: az M/1.3 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24

23817876242SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 
Budapest, Stefánia Út 81.

alatt és alkalmasságát megfelelően igazolta. 
 
1. értékelési szempont: ajánlati ár (nettó Ft): 27 945 000 
2. értékelési szempont: az M/1.1 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
3. értékelési szempont: az M/1.2 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
4. értékelési szempont: az M/1.3 pont szerint szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0- max. 24): 24 
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az eljárásban második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest Perc Utca 2.) 
ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a második legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot; az értékelés során 
kapott 847 ponttal. 
 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 12.730.000.-Ft

25424959241Perfektum Mérnöki Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

VI.I.10 pontban részletezve

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az eljárás nyertese a SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Stefánia Út 81.) 
ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot; az értékelés során kapott 1000 
ponttal. 
 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 8.840.000.-Ft

23817876242SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, 
Stefánia Út 81.

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)

1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás 3. értékelési szempont esetén 
egyenes arányosítás 4. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás

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:

100

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

Szöveges értékelés:

magasépítészeti műszaki ellenőri feladatok ellátása, építménygépészeti műszaki ellenőri feladatok ellátása, 
építményvillamossági műszaki ellenőri feladatok ellátása, komplex műszaki ellenőri szolgáltatás

Rau és Társa Bt. (6750 Algyő, Bartók Béla utca 52. 1. em. 4., 21355082-2-06), ELCONTECH Kft. (6791 Szeged, Venyige u. 6., 
26527471-2-06), Dorogi Endre e.v. (6723 Szeged, Bihari u. 4/B.), Global Terv Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 81., 14541744-2-
42)

magasépítési műszaki ellenőrzési feladatok ellátása, építménygépészeti műszaki ellenőrzési feladatok ellátása, 
építményvillamossági műszaki ellenőrzési feladatok ellátása

ASZTERV Kft. (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 62.,14721458-2-18), GWS Technology Kft. (2040 Budaörs, Hóvirág utca 



EKR000864792020

Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek/személyek a SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1143 Budapest Stefánia Út 81.) ajánlattevő vonatkozásában: 
1) M/1.1. - Rau és Társa Bt. (6750 Algyő, Bartók Béla utca 52. 1. em. 4., 21355082-2-06),  
2) M/1.2. - ELCONTECH Kft. (6791 Szeged, Venyige u. 6., 26527471-2-06),  
3) M/1.3. - Dorogi Endre e.v. (6723 Szeged, Bihari u. 4/B., 66486392-1-26),  
4) M/2. - Global Terv Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 81., 14541744-2-42) 
 
Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest Perc Utca 2.) ajánlattevő vonatkozásában: 

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:

A Kbt. 131. § (6) bekezdés alapján a szerződéskötési moratórium az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.30Lejárata:2020.11.19Kezdete:

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:

Ajánlatkérő 2020. október 27. napján a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján hiánypótlás benyújtására szólította fel a Realiscon Kft. 
(1088 Budapest Krúdy Gyula Utca 2) ajánlattevőt 2020. október 30. napján 18:00 óra határidővel, azonban a hiánypótlást a 
Realiscon Kft. (1088 Budapest Krúdy Gyula Utca 2) ajánlattevő nem teljesítette (nem nyújtott be hiánypótlást). Az Ajánlattevő 
ajánlatában benyújtott dokumentumokból nem állapítható meg az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelés.  
Erre tekintettel nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.

25725652242Realiscon Kft., Magyarország 1088 Budapest, Krúdy Gyula Utca 2

Ajánlatkérő 2020. október 6. napján a Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján az ajánlati ár vonatkozásában indokolás kérés 
benyújtására szólította fel a Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (7630 Pécs Barázda Utca 17/2.) ajánlattevőt 
2020. október 9. napján 17:00 óra határidővel, azonban az indokolás kérést a Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű 
Társaság (7630 Pécs Barázda Utca 17/2.) ajánlattevő nem teljesítette (nem nyújtott be indokolást). Erre tekintettel nevezett 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

13625438202Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7630 Pécs, Barázda Utca 17/2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

VI.10. pontban részletezve

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

39.,14746468-2-13), PROFI-VILL 94. Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady utca 76.,11354420-2-20)

2020.11.18

2020.11.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

1) M/1.1. - ASZTERV Kft. (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 62.,14721458-2-18),  
2) M/1.2. - PROFI-VILL 94. Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady utca 76.,11354420-2-20) 
3) M/1.3. - GWS Technology Kft. (2040 Budaörs, Hóvirág utca 39.,14746468-2-13),  
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