ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001092642018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Közbeszerzés
tárgya:

SZTNH - épületátalakítási munkálatok keretszerz.

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:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

EKRSZ_
22917300

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1081

Ország:

Magyarország

II.János Pál pápa tér 7.

Egyéb cím adatok:

Szarvas

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

anna.szarvas@hipo.gov.hu

Telefon:

Anna
+36 14745944

Fax:

+36 14745809

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

www.sztnh.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.sztnh.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Prime Consulting Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
47862757

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

kozbeszerzes@primeconsulting.hu

Internetcím(ek)

EKR001092642018

Postai irányítószám:

1133

Ország:

Esztergomi Út 6.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Szabó
Telefon:

Balázs
+36 303228766

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sztnh.gov.hu
www.sztnh.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SZTNH - épületátalakítási munkálatok keretszerz.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Meglévő irodák és folyosók átalakítása, javítása és felújítása összesen legfeljebb nettó 20.504.540. Ft + 25% opcionális
keretmennyiségig. Ajánlatkérő a kiadott árazatlan költségvetésekben szereplő mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, tervezett/irányadó jelleggel adta meg, a beszerzés mennyisége a megadott keretösszeg. A részletes műszaki leírást és a
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. rész, XVII. fejezet, 115. § (1) bek.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § 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:
2018.12.17
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:
Az eljárás eredményes volt:

EKR001092642018

1
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:
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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

KESZ-F Company Kft., 1094 Budapest, Márton Utca 18 fsz II

24204143243

Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 36 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum
pontszámmal értékeli): 5 Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 22 698 330 Egyéb, fent fel nem sorolt javítási munkák
rezsióradíja (nettó Ft/óra): 7 200 Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt alkalmassági
feltételeknek.

ÁTAD-LAK Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1042 Budapest, Rózsa Utca 2 9/
51

13502416241

Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 36 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum
pontszámmal értékeli): 12 Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 255 300 Egyéb, fent fel nem sorolt javítási munkák
rezsióradíja (nettó Ft/óra): 6 800 Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt alkalmassági
feltételeknek.

STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1056 Budapest, Belgrád
Rakpart 2. III./4.

25051474241

Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 36 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum
pontszámmal értékeli): 2 Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 23 386 900 Egyéb, fent fel nem sorolt javítási munkák
rezsióradíja (nettó Ft/óra): 7 000 Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt alkalmassági
feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KESZ-F Company Kft.

780.7

Szöveges értékelés:

ÁTAD-LAK Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKR001092642018

689.5

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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 a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója alapján az ajánlati ár tekintetében a fordított
arányosítás a jótállás tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÁTAD-LAK Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1042 Budapest, Rózsa Utca 2 9/51

13502416241

Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 36 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum
pontszámmal értékeli): 12 Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 255 300 Egyéb, fent fel nem sorolt javítási munkák
rezsióradíja (nettó Ft/óra): 6 800 Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és
ezen ajánlattevő tette a legjobb ár-érték értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot
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:
építési munkálatok részfeladatai
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
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:

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

EKR001092642018

Kezdete:

2019.02.15

Lejárata:

2019.02.19

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.14

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

2019.02.14

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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