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Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2020/90
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Nyílt eljárás
2020.05.11.
8153/2020
71220000-6
Badacsonytomaj Város Önkormányzata
8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25.
hrsz;8258 Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4.,

Teljesítés helye:

2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319.
hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es
Fő út körüli területek

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető
Nyertes ajánlattevő:

Kft.;Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű

Ajánlatkérő típusa:

Társaság
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wolf Viktória
Telefon: +36 87571270
E-mail: jegyzo@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.badacsonytomaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatások Badacsonytomajon
Hivatkozási szám: EKR000287382020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési
dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a
jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok
vonatkozásában: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz. A teljes körű kiviteli tervek
építészeti (szakágakkal együtt) és belsőépítészeti tervezési feladatot is tartalmaznak műszaki
leírásban meghatározottak szerint. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tanulmányt,
hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők
az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet
tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások,
melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának
összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses
feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására
a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Tátika presszó és kapcsolódó felületek esetében 1116
m2. A Tátika épületének műemléki azonosítószáma: 11450 [13906].
2. rész: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési
dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a
jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok
vonatkozásában: 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony
Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tájés kertépítészeti tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges
dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez
szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes
ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során
az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő
szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal
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tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Pihenőpark
kialakítására 6800 m2, a parkoló és kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 továbbá a móló 3740
m2-es területéből 530 m2.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37430000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
71220000-6

További tárgyak:

71221000-3

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési
dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a
jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok
vonatkozásában: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz. A teljes körű kiviteli tervek
építészeti (szakágakkal együtt) és belsőépítészeti tervezési feladatot is tartalmaznak műszaki
leírásban meghatározottak szerint. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tanulmányt,
hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok,
közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden
engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a
tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre
kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés
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szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja
szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői
művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Tátika presszó és kapcsolódó
felületek esetében 1116 m2. A Tátika épületének műemléki azonosítószáma: 11450 [13906].
A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott
költségvetést készít.
A tervező a kivitelezés tekintetében javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére
vonatkozóan.
A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási
jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj (vállalkozói díj
magába foglalja) ellenében.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/a) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés
szakterületen. (0-48 hónap) 20
2 M2/b) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata belsőépítészeti tervezés szakterületen
(0-48 hónap) 15
3 M2/c) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építménygépészeti tervezés szakterületen
(0-48 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018
II.2.9) További információ:
A Szerződés a szerződő Felek aláírása napján lép hatályba.
A fenti határidő alatt Ajánlatkérő naptári napokat ért.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5

II.2.1)
Elnevezés: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
71220000-6

További tárgyak:

71222000-0

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8258 Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560.,
2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli
területek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési
dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a
jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok
vonatkozásában: 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony
Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek. A kiviteli terveknek minden szakági tervet,
táj- és kertépítészeti tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges
dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez
szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes
ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során
az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő
szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal
tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Pihenőpark
kialakítására 6800 m2, a parkoló és kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 továbbá a móló
3740 m2-es területéből 530 m2.
A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott
költségvetést készít.
A tervező a kivitelezés tekintetében javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére
vonatkozóan.
A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási
jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj (vállalkozói díj
magába foglalja) ellenében.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 M2/a) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés
szakterületen. (0-48 hónap) 20
2 M2/b) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata táj- és kertépítészeti tervezés
szakterületen. (0-48 hónap) 15
3 M2/c) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata közúti építmény tervezés szakterületen
(0-48 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018
II.2.9) További információ:
A Szerződés a szerződő Felek aláírása napján lép hatályba.
A fenti határidő alatt Ajánlatkérő naptári napokat ért.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05262 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60985567
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: stacho.balazs@gmail.com
Telefon: +36 309318095
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13192541
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13098030213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18230000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakértelem
biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723567
Postai cím: Aradi Vértanúk Útja 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
Telefon: +36 309701515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23023851202
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 18900000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241
Hivatalos név: Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68968874
Postai cím: Murányi Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10259470242
Hivatalos név: Forma Tervező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96694327
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10638644220
Hivatalos név: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723567
Postai cím: Aradi Vértanúk Útja 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23023851202
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243
Hivatalos név: Fontos mérnök stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97876885
Postai cím: Sas Utca 6. 4a.
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Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24214953206
Hivatalos név: CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77727705
Postai cím: Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25908668208
Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211
Hivatalos név: ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60985567
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13098030213
Hivatalos név: GUBAHÁMORI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47750944
Postai cím: Egyetem Tér 2. B lph. 2/7
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26217464213
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723567
Postai cím: Aradi Vértanúk Útja 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
Telefon: +36 309701515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23023851202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19200000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakértelem
biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Fontos mérnök stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97876885
Postai cím: Sas Utca 6. 4a.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: fontosstudio@gmail.com
Telefon: +36 705234236
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24214953206
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
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Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 19350000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241
Hivatalos név: MUNDUS VIRIDIS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97635637
Postai cím: Szent István Utca 3. II. em. 10. 6/A/24
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12858336215
Hivatalos név: Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68968874
Postai cím: Murányi Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10259470242
Hivatalos név: Forma Tervező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96694327
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10638644220
Hivatalos név: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723567
Postai cím: Aradi Vértanúk Útja 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23023851202
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243
Hivatalos név: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26700630
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23817876242
Hivatalos név: Fontos mérnök stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97876885
Postai cím: Sas Utca 6. 4a.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24214953206
Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
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Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211
Hivatalos név: MAGNA-D Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43930580
Postai cím: Lencz Utca 14
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12686241209
Hivatalos név: Ekho Építész Műterem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13921811
Postai cím: Zólyomi Út 18/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938263243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
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Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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