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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)
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Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vác Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Bölcsőde építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000128982020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Vác Város Önkormányzat EKRSZ_3410291
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Vác HU110 2600

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27513410

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság EKRSZ_1844627
0

Pasaréti Út 122-124.

Budapest HU110 1026

Springmann Barbara

springmann@witzrt.hu
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.03.31

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

66A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Vác, Bauer Mihály utcai bölcsőde építése. 
A tervezett épületegyüttes egy földszintes kialakítású, 4 csoportszobás bölcsőde, annak kiszolgáló funkcióival, tálaló konyhával. A 
bölcsőde összesen maximum 56 / 6 hónapos - 3 éves korú gyermek foglalkoztatására alkalmas, teljes akadálymentesítéssel, akár 
speciális csoport számára is.  
Telek mérete: 2788 m2 
A tervezett épület: hasznos alapterület: 714,70 m2 
Jelen beruházás építési engedélyköteles. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Bölcsőde építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 516 413 760 
2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap): 
24 
3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 31 
4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 29 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

11066901244Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1047 Budapest, Attila Utca 34

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 498247277 
2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap): 
24 
3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 36 
4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 36 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

22930338241ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1037 Budapest, Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 449.439.469.-Ft 
2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap): 
24 
3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata ( értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 24 
4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata ( értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 24 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

13792590243HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1094 Budapest, Bokréta Utca 19

Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.), OCTOPUS Invest 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.) közös ajánlattevők: 
 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 415.005.078 
2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap): 
24 
3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 24 
4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata ( értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 24 
Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat érvényes, velük szemben nem álnakl fenn kizáró ok és közös ajánlattevők alkalmasak 
a szerződés teljesítésére.

26739919243Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás 
Utca 14. I. lph. 2/8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

16A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.), OCTOPUS Invest 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.) közös ajánlattevők: 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 415.005.078 
2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap): 
24 
3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 24 
4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata ( értékelhető megajánlás: 
minimum 0, maximum 24 hónap): 24 
Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, közös ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerinti ajánlatot tették.

26739919243Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 
14. I. lph. 2/8.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont az alábbiak szerint. 
Az 1. értékelési részszempont (Nettó ajánlati ár összesen (HUF)) 
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.  A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú 
melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.  
A 2. értékelési részszempont (Többlet jótállás időtartama): 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 
2019. november 26.) 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
A 3-4. értékelési részszempont (M/1. a) és b) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember szakmai 
többlettapasztalata): 
Az ajánlatkérő a 3-4. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 
2019. november 26.) 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

8625.40Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8830.51ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

9463.69HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

10000.00Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház Hajó Utca 14.) és Juko Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház 
Lévai Utca 46.) közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 2020.07.31. napján hozott 
ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás megküldésére került közös ajánlattevők részére 2020. július 31. 
napján. 
 
Ajánlatkérő a felhívás VI.3.12) pont 23. alpontjában és a közbeszerzési dokumentáció 2. kötet, 8.4. pontjában az alábbiakat 
határozta meg: 
 
„23. „3. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése” és „4. értékelési részszempont tekintetében 
bemutatott szakember megnevezése” EKR űrlapokon kell feltüntetni az M.1. a) és b) alk.köv-nek való megfelelés érdekében 
bemutatott szakember nevét, mely szakember szakmai tapasztalata az ajánlattevő értékelési alszempont szerinti 
megajánlásának alapját képezi.” 
 
„A „3. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése” és „4. értékelési részszempont tekintetében 
bemutatott szakember megnevezése” elnevezésű EKR űrlapon kérjük feltüntetni az M.1. a) és b) alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakember nevét, mely szakember szakmai tapasztalata az ajánlattevő 
értékelési alszempont szerinti megajánlásának alapját képezi. Az űrlapot az ajánlatban kell benyújtani, tekintettel arra, hogy az 
képezi a 3-4. értékelési részszempontok szerinti szakmai ajánlatot.” 
 
„A csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie: 
•        a szakemberre vonatkozó személyes adatok (a minta szerint), 
•        a szakember által ellátott, az értékelés szempontjából releváns feladat tárgyának, és annak időtartama (év, hó 
megjelöléssel), 
•        a szakember végzettsége, képzettsége.” 
 
Közös ajánlattevők a „3. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése” és „4. értékelési 
részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése” elnevezésű EKR űrlapokon nem nevezték meg a 3. és a 4. 
értékelési részszempont vonatkozásában bemutatni kívánt szakembereket. 
 
Közös ajánlattevők ajánlatukhoz nem csatolták a szakemberek szakmai önéletrajzát a 3. és a 4. értékelési részszempontok 
alátámasztására, így nem állapíthatóak meg a részszempontokra tett megajánlások megalapozottsága. 
 
A Kbt. 71. § (8) bekezdés az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  
 
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 

14933082213Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft., Magyarország 2112 Veresegyház, Hajó Utca 14

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Rabel-Dekor Kft. 13721527-2-13, felhívás III.1.3) pont, alkalmassági követelmény M/2. pontja

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

épület generálkivitelezés

Rabel-Dekor Kft. 13721527-2-13.
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26347963241BULLDOZER International Construction Kft., Magyarország 1034 Budapest, Bécsi Út 141-143

FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc Felsőszinva Utca 73.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás megküldésére került 
ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

11887827205FK-RASZTER Építő Zrt., Magyarország 3533 Miskolc, Felsőszinva Utca 73.

EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs Templom Tér 19.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre 
vonatkozó tájékoztatás megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

12651232213EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
2040 Budaörs, Templom Tér 19.

ABV Bau Group Zrt. (2040 Budaörs Puskás Tivadar Út 37-41. A. ép. Fszt. 1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás 
megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

25927421213ABV Bau Group Zrt., Magyarország 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 37-41. A. ép. Fszt. 1.

Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság (1137 Budapest Újpesti Rakpart 7. I. em. 6.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás 
megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

22937256241Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Bercsényi Utca 25.

Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály Utca 95.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás 
megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

26292832207Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály Utca 
95

Urbán Tibor és Társa Kft. (2600 Vác, Hanusz u. 38.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás megküldésére került ajánlattevő részére 
2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

10459924213Urbán Tibor és Társa Kft., Magyarország 2600 Vác, Hanusz U. 38.

módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes 
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja.” 
 
Figyelemmel arra, hogy a szakemberek személyének megjelölése hiányában nincs konkrét megajánlása közös ajánlattevőknek, a 
3. és a 4. értékelési részszempontok alátámasztását igazoló önéletrajzok tekintetében hiánypótlás nem volt lehetséges, 
tekintettel arra, hogy a 3. és a 4. értékelési résszempontra tett megajánlások hiánya nem egyedi részletkérdésre vonatkozó 
hiány, továbbá annak esetleges változása az értékeléskor kialakuló sorrendet befolyásolhatja, valamint esetleges hiánypótlás 
esetén sérül a Kbt. 2. § (2) bekezdése szerinti esélyegyenlőség alapelve, ennek következtében a hiány nem pótolható. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek. 
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.06Lejárata:2020.10.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1025 Budapest Szépvölgyi Út 32.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás megküldésére került 
ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

11732167241BUILD IT Mérnökiroda Kft., Magyarország 1025 Budapest, Szépvölgyi Út 32

Struktor építőipari és Szolgáltató Kft. (1147 Budapest Ilosvai Selymes Péter Utca 11-13.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás 
megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

12730278242Struktor építőipari és Szolgáltató Kft, Magyarország 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter Utca 11-
13

T-Hof Bau Kft. (2085 Pilisvörösvár Budai Út 20/C.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 
2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás megküldésére került ajánlattevő részére 
2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

23839261213T-Hof Bau Kft, Magyarország 2085 Pilisvörösvár, Budai Út 20/C

Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és fa) alpontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés 
alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

14462344217Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7150 
Bonyhád, Benczúr Gyula Utca 22.

BULLDOZER International Construction Kft. (1034 Budapest Bécsi Út 141-143.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen a 2020.08.28. napján hozott ajánlatkérői döntés alapján, melyre vonatkozó tájékoztatás 
megküldésére került ajánlattevő részére 2020. augusztus 28. napján. 
Ajánlatkérő a 2020.08.28. napján kiküldött érvénytelenségről szóló tájékoztatást az összegezés megküldésével egyidejűleg 
közzéteszi, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség indoka karakterkorlátra való tekintettel nem fér ki.

2020.10.27

2020.10.27
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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