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II.szakasz: Tárgy

Akadálymentesítési szakvélemény beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665755Fax:Telefon:E-mail:

EszterDr.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

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Akadálymentesítési szakvélemény beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000300452021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 15773063241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kiss Judit

kiss.juditeszter@uni-obuda.hu +36 16665755
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

58A 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

Óbudai Egyetem 4 (négy) óbudai épületére vonatkozó akadálymentesítési szakvélemény készítése. 
1.        Budapest III., Bécsi út 94-96. „C” épület HRSZ: 14724/1 
2.        Budapest III., Bécsi út 96/a. „A” épület HRSZ: 14724/1 
3.        Budapest III., Doberdó út 6. szám alatti „D” épület HRSZ: 14726/3 
4.        Budapest III., Doberdó út 6/a. szám alatti kollégium épület HRSZ: 14726/3 
Az óbudai területen található 4 épület két egymással szomszédos tömbben található, a Doberdó út választja el egymástól az 
ingatlanokat. 
Az 1. és 2. illetve a 3. és 4. épület azonos telken található, utóbbi kettő az első emeleten összekapcsolódik, az átjárás biztosított. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

III. rész, XVII. fejezet

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

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy 
megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.  

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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 KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. 
évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A) pontja szerinti pontozás:  
A két részszempont esetében az Aajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes ill. fordított arányosítással számolja ki a 
pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal.1. részszempont: fordított arányosság kiszámításának képlete: P = Alegjobb / Avizsgált 
x (Pmax – Pmin) + Pmin , P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa,Pmin: a 
pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható 
pontszám: 0-10 pont.2. részszempont egyenes arányosság kiszámításának képlete:P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható pontszám: 0-10 pont. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon csak a többletmegajánlást kell szerepeltetni. Ezen 
részszempont esetében 0 többlet megajánlás esetén az ajánlattevő 0 pontot kap, míg 60 hónapos többlet tapasztalatnál kedvezőbb 
ajánlati elem esetében az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot kap. (Minimum a 0, az e feletti vállalásokat értékeli 
ajánlatkérő.) A legmagasabb összesített pontszámot elérő érvényes ajánlatot tevő lesz a nyertes Ajánlattevő.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Perfektum Építész Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy 
megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.   
Megajánlott ár nettó (HUF):        935 000 
Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett szakember rehabilitációs környezettervező szakmérnöki végzettségét 
megszerzését követő szakmai gyakorlati idején (60 hónap) felüli többlet tapasztalata (0-60 egész hónap):        68 

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3.9. További információk 13. pontjában megfogalmazottakra Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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:

2021.05.27Lejárata:2021.05.18Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Horváthné Korinek Judit Zsuzsanna asz: 67178933-1-28; Alkalmassági követelmények: Ajánlati felhívás III.1.3) M1; M2

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2021.05.17

2021.05.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

bekezdésében foglaltakat alkalmazta. 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatára nem került sor: 
Kakusziné Tamasy Ildikó egyéni vállalkozó; asz: 45677001126 
Kulcsár és Apja Építészstúdió Bt. asz: 21412286242 
Óbudai Egyetem ajánlatkérő közbeszerzési eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján, mint feltételes közbeszerzési eljárást folytatta 
le.  
Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 
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