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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Tetőcsere–tervezés,tervezői művezetés,kivitelezés

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

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.kozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

Fax:

+36 14125819

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Császár

csaszar@eszker.eu

Telefon:

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Magyarország

Alpár
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.nav.gov.hu

2020.04.03 14:09:52

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Tetőcsere–tervezés,tervezői művezetés,kivitelezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A tetőfedés mennyisége: 1.400 m2 (Az épület szintjei (pince+fsz.+3 em.) nettó alapterülete: 4.747 m2 padlástér nettó alapterülete:
918 m2) A részletes mennyiségi adatokat és megbontást a jelen felhívás II.2.4) pontja tartalmazza. Ajánlatkérő tető csere alatt
tetőhéjazat cserét ért a Műszaki leírásban foglaltak szerint.

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

Nemzeti Kbt. 113. § 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:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.09.09
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
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Rózsatő Utca 10 14400276243
Összesített nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül):127 700 393 forint. Az M.2. alkalmassági követelményként megajánlott
szakember 266/2013. Kr. szerinti MV-É jelű vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min. 0 hónap - max. 60 hónap) 63 hónap. Az M.3. alkalmassági követelményként
megajánlott szakember 266/2013. Kr. szerinti „É” jelű vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 37 hónap. Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint
érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10000

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:
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (nettó ajánlati összár) 100 pontot ad, a
többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának
(KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az
értékelés módszere képlettel leírva:P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min képletet alapul véve a P min=0 értékre
tekintettel: P= (A legjobb / A vizsgált) x P max ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a
pontskála felső határa, azaz 100 P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. értékelési részszempont esetében (Az M.2. alkalmassági követelményként megajánlott szakember
266/2013. Kr. szerinti MV-É jelű vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli
többlettapasztalat (min.0 hónap-max.60 hónap)): A 2. értékelési szempont esetében ajánlatkérő az M2. alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon
túli többlettapasztalatát értékeli. A 2. részszempont esetében a 60 hónapos megajánlás a legkedvezőbb, ekkor az Ajánlatkérő a 36
hónapos tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlettel (egyenes arányosítással - KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.
június 4.), 1. számú melléklet: A.1. ab): P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min képletet alapul véve a P min=0 értékre
tekintettel: P= (A vizsgált / A legjobb) x P max ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (Amennyiben ez az érték
magasabb, mint „60”, a képletbe ebben az esetben is a „60” érték kerül behelyettesítésre) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
8.5. A 3. értékelési részszempont esetében (Az M.3. alkalmassági követelményként megajánlott szakember 266/2013. Kr. szerinti „É”
jelű vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min.0 hónap-max
.36 hónap): A 3. részszempont esetében a 36 hónapos megajánlás a legkedvezőbb, ekkor az Ajánlatkérő a 36 hónapos tartalmi elemre
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlettel (egyenes arányosítással - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1.
számú melléklet: A.1. bb):P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min képletet alapul véve a P min=0 értékre tekintettel: P=
(A vizsgált / A legjobb) x P max ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (Amennyiben ez az érték magasabb, mint „36”, a
képletbe ebben az esetben is a „36” érték kerül behelyettesítésre) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Rózsatő Utca 10

14400276243

Összesített nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül):127 700 393 forint. Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes,
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette, mely megfelel a
rendelkezésre álló fedezetnek.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

23480874205

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti igazolásokat. [Ajánlatkérő utóbb az az ajánlati kötöttség meghosszabbítására vonatkozó felkérésre nem
nyújtott be nyilatkozatot, ajánlati kötöttségét nem tartotta fenn.]

V.2.13) 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:

2020.04.03

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2020.04.03
2020.04.03

2020.04.14

VI.1.10) További információk:
A nyertes ajánlattevő megajánláshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.02.19 09:37:06

csaszar.alpar

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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