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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

NAV objektumok műszaki üzemeltetése hét részben

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU

Dr.

Balogh

ki.kozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 14125850

Fax:

+36 14125515

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 83.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

hadnagy@eszker.eu

HU110

Postai irányítószám:

Hadnagy
Telefon:

1026

Ország:

Magyarország

Márton
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR001053562018

www.nav.gov.hu

2020.03.10 09:32:54

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
NAV objektumok műszaki üzemeltetése hét részben

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Közbeszerzés tárgya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága kezelésében lévő objektumok műszaki üzemeltetése
. Az üzemeltetési feladat célja az objektumokban felmerülő hibák megelőzése, a felmerült hibák, hiányosságok folyamatos feltárása,
haladéktalan elhárítása az üzemeltetett objektumok műszaki állapotának műszakilag, és egyes vonatkozó szabványokban (MSZ EN
15221; OTSZ 54/2014 (XII.5.) BM rendelet; MSZ 15233/2015; MSZ 15234:2012; MSZ 15235:2011; MSZ EN 15288-1:2008+A1:2011)
rögzítettek szerinti megfelelő szinten tartása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 009-016608
9

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - 1. rész: Budapest és Pest megye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

EKR001053562018

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

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

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

13646231209

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 2 181 692 231 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 206 856 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 5 2. Az M1. a) pont
kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság indoklása:
az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 1 800 342 486 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 298 402 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 2 181 707 316 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 192 221 900 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7568.26

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 7371.3
Szöveges értékelés:

EKR001053562018

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

7709.4

Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 2 181 707 316 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 192 221 900 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
eljárás nyertese a B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes,
legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - 2. rész: Észak-Magyarország

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

EKR001053562018

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

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

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

13646231209

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 453 712 737 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 39 780 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 5 2. Az M1. a) pont
kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság indoklása:
az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 289 310 400 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 37 190 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 453 715 812 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 46 170 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 268 803 211 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 43 759 500 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6537.22

EKR001053562018

Szöveges értékelés:

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

8689.03

Szöveges értékelés:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

6097.97

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 7967.83
Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 289 310 400 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 37 190 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
eljárás nyertese az ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat
érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészmérnöki feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, épületüzemeltetési feladatok ellátása,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13
V.2.10) 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:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13 M1. a) alkalmassági követelmény, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13 M1. d) alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

3 - 3. rész: Észak-Alföld
1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 334 181 304 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 17 992 125 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

13646231209

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 334 178 924 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 19 890 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 5 2. Az M1. a) pont
kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság indoklása:
az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 335 173 983 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 28 455 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
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program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 182 217 600 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 18 595 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

6449.7

Szöveges értékelés:

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6237

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 5283.3
Szöveges értékelés:

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

8913.98

Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 182 217 600 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 18 595 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
eljárás nyertese az ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat
érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészmérnöki feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, épületüzemeltetési feladatok ellátása,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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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:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13 M1. a) alkalmassági követelmény, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13 M1. d) alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

4 - 4. rész: Dél-Alföld

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.
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23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 553 350 996 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 43 758 900 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 555 352 060 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 67 212 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 349 747 200 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 44 628 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

6840.24

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 5725.26
Szöveges értékelés:

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

8951.52

Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 349 747 200 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 44 628 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
eljárás nyertese az ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat
érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

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

EKR001053562018

gépészmérnöki feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, épületüzemeltetési feladatok ellátása,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13
V.2.10) 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:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13 M1. a) alkalmassági követelmény, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13 M1. d) alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

5 - 5. rész: Nyugat-Dunántúl

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 453 111 372 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 36 965 750 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 454 320 000 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 57 510 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 248 832 000 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 37 190 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

6467.23

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 5331.89
Szöveges értékelés:

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

8990.51

Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 248 832 000 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 37 190 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
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eljárás nyertese az ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat
érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészmérnöki feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, épületüzemeltetési feladatok ellátása,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13
V.2.10) 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:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13 M1. a) alkalmassági követelmény, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13 M1. d) alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

6 - 6. rész: Közép-Dunántúl

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

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

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 299 597 472 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 24 838 975 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 302 400 000 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 39 347 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 185 068 800 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 26 033 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

6775.76

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 5587.91
Szöveges értékelés:

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

8874.99

Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.
Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 185 068 800 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 26 033 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
eljárás nyertese az ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat
érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészmérnöki feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, épületüzemeltetési feladatok ellátása,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13
V.2.10) 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:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13 M1. a) alkalmassági követelmény, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13 M1. d) alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

7 - 7. rész: Dél-Dunántúl

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

EKR001053562018

Igen

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 187 309 260 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 18 468 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 3,00 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1047 Budapest, Attila Utca 34

11066901241

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 131 703 795 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 17 523 800 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 0,1 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 62 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 122 119 488 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 14 876 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Alkalmasság
indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

6365.81

Szöveges értékelés:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 7637.55
Szöveges értékelés:

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

9008

Szöveges értékelés:

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:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): fordított arányosítás 1.2.

EKR001053562018

Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF):fordított arányosítás 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): egyenes arányosítás 2. Az
M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 122 119 488 1.2. Eseti
munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF): 14 876 000 1.3. A TERC V.I.P. GOLD
program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal): 19 2. Az M1. a)
pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A közbeszerzési
eljárás nyertese az ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat
érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészmérnöki feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok ellátása, épületüzemeltetési feladatok ellátása,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13
V.2.10) 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:
Comfort-FM Épületgépészeti Kft. 25044162-2-13 M1. a) alkalmassági követelmény, RADUC MIX Tűzvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 12715055-2-13 M1. d) alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

2019.11.13

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

EKR001053562018

2019.11.13

2019.11.25

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.11.13

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:
Tárgyi eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánlatukat nem tartották fenn: 1. rész ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (1192 Budapest Ady Endre Út 154. A. ép.) Badó Bau Kft (1204 Budapest Ábrahám Géza Utca 138.) 7. rész Badó
Bau Kft (1204 Budapest Ábrahám Géza Utca 138.)
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