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IV. szakasz: Eljárás

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

53967 m2 nettó szintterület vonatkozásában a következő kivitelezési, felújítási és karbantartási építési munkák elvégzése: oktatási, 
tanulmányi, kollégiumi helyiségek, jóléti célokat szolgáló ingatlanok (tantermek, előadók, laboratóriumok, műhelyek, munkaszobák, 
tárgyalók, lakószobák, közlekedők, speciális helyiségek, vizesblokkok, technológiai terek, raktárak) vonatkozásában  
-        Épületbontás és bontási munka, földmunka, 
-        Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák, 
-        Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül, 
-        Villamos szerelési munka, 
-        Szigetelési munka, 
-        Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka, 
-        Vakolás, 
-        Asztalos- és ácsipari szerelés, 
-        Padló- és falburkolás, 
-        Festés és üvegezés, 
-        Ideiglenes melléképítmények, felvonulási létesítmények, 
-        Dúcolás, földpart- megtámasztás, 
-        Zsaluzás és állványozás, 
-        Takarítási munkák, 
-        Irtás, föld- és sziklamunkák, 
-        Síkalapozás, 
-        Kert- és parképítési munkák, 
-        Helyszíni beton és vasbeton munkák, 
-        Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése, szerelése, 
-        Falazás és egyéb kőművesmunkák, 
-        Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, 
-        Ácsmunkák, 
-        Vakolás és rabicolás, 
-        Szárazépítés, 
-        Tetőfedés, 
-        Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, 
-        Bádogozás, 
-        Épületasztalos szerkezetek elhelyezése, 
-        Épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 
-        Üvegezés, 
-        Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás), 
-        Szigetelés, 
-        Árnyékoló szerkezetek beépítése, 
-        Elektromos energiaellátás, villanyszerelés, 
-        Gyengeáram, épületfelügyelet és –automatika, 
-        Tűz- és füstvédelem, 
-        Épületgépészeti csővezetés szerelése, 
-        Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, 
-        Szellőztető berendezések szerelése, 
-        Légkondicionáló berendezések szerelése, 
-        Hűtési berendezések szerelése, 
rezsióradíj alapú szerződés keretében történő kivitelezése a Dokumentációban részletezettek szerint. 

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)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

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

Rezsióradíj (nettó HUF/munkaóra) 3560 
Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára (nettó HUF) 27550035 
TERC Vip programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény (százalék) 12,2 
A jótállás megajánlott időtartama (hónap) 36 
Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (hónap)        48 

Szöveges értékelés:

760.8427043Weiser Károly egyéni vállalkozó

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

 Az alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta alkalmasságát, amelynek körében megfelelő 
munkanemek szerinti és megfelelő munkaterületet érintő referenciát igazolt, valamint rendelkezik az alkalmasság körében 
előírt szakemberrel, illetve szerepel az építőipari kivitelezői nyilvántartásban. 
Az ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

41045417243Weiser Károly egyéni vállalkozó, Magyarország 1225 Budapest, Tündérrózsa Utca 3

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

15A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

10A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen



EKR001349052020

Érvénytelenítés jogcíme:

13218290213Csízió-Stúdió Építési Kft, Magyarország 2360 Gyál, Kisfaludy Utca 15

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:

Neve: Kiss Zsuzsanna Éva; adószáma: 76257386-1-33; M2a és M2b pont szerinti alkalmassági követelmény.

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:

Az ellenszolgáltatás összege: 
Rezsióradíj (nettó HUF/munkaóra) 3560 
Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára (nettó HUF) 27550035 
TERC Vip programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény (százalék) 12,2 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

41045417243Weiser Károly egyéni vállalkozó, Magyarország 1225 Budapest, Tündérrózsa Utca 3

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)

1. szempont értékelési módszere: fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket 
tartalmazza. A pontszámok kiszámításának képlete: P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin. 
2. szempont értékelési módszere: fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket 
tartalmazza. A pontszámok kiszámításának képlete: P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin. 
3. szempont értékelési módszere: arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
előírja, hogy ajánlattevő nem tehet kedvezőtlenebb (kisebb) ajánlatot a kedvezmény vonatkozásában, mint 1 %, továbbá előírja, hogy 
az 50 %-nál kedvezőbb (nagyobb) kedvezmény esetében az értékelési ponthatár felső határával (50%) azonos pontot ad. A pontszámok 
kiszámításának képlete: P= ((Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)) X (Pmax – Pmin) + Pmin. 
4. szempont értékelési módszere: arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő  
a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy ajánlattevő nem tehet kedvezőtlenebb (rövidebb idejű) ajánlatot a jótállás időtartama 
vonatkozásában, mint 12 hónap, továbbá előírja, hogy a 36 hónapnál kedvezőbb (hosszabb idejű) jótállási idő esetében az értékelési 
ponthatár felső határával (36 hónap) azonos pontot ad. A pontszámok kiszámításának képlete: 
P= ((Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)) X (Pmax – Pmin) + Pmin. 
5. szempont értékelési módszere: arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza.  
A pontszámok kiszámításának képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin.

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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Az érvénytelen ajánlattevő neve: Csízió-Stúdió Kft. 
 
1. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában bemutatott szakember önéletrajzában szereplő szakmai többlettapasztalatot bemutató adata egyezett a 
felolvasólapon szereplő adattal, azonban a szakmai önéletrajzban szereplő adat nem volt megfelelő, mivel ajánlattevő abban egy 
hónappal hosszabb időtartamot tüntetett fel, mint az a megadott szakember vonatkozásában lehetséges, figyelembe véve a megadott 
szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot követő és az ajánlat benyújtásáig eltelt hónapok számát. 
Ajánlatkérő a Dokumentáció III. fejezet 1) pontjában előírta, hogy a többlettapasztalatot hónapokban, egész számban kell feltüntetni. 
A Dokumentációban szereplő előírásból következően a többlettapasztalat vonatkozásában az MV-É jogosultság megszerzésének utolsó 
hónapjaként megjelölt hónapot követő első hónap és az ajánlat kelte szerinti hónapot megelőző hónap, mint egész hónapok szerinti 
időtartam vehető figyelembe a többlettapasztalat elméleti maximumként. Ajánlattevőnek ajánlatában és a hiánypótlás során a 
felolvasólapján szereplő adatot kellett alátámasztania a szakember önéletrajzával, ezért ajánlatkérő felhívta ajánlatevőt, hogy 
hiánypótlása során, amennyiben az lehetséges csatolja az általa már az ajánlatban bemutatott szakember önéletrajzát olyan 
tartalommal, hogy abban a szakmai tapasztalat mértékét az MV-É jogosultság megszerzését követő egész hónapok számában tüntesse 
fel oly módon, hogy az ne mondjon ellent az MV-É jogosultság megszerzése óta eltelt egész hónapok számának és az egyezzen a 
felolvasólapon szereplő adattal. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban tájékoztatta ajánlattevőt, hogy nem jogosult a felolvasólapon 
szereplő érték szerinti adat módosítására ezért, ha az ajánlatában eredetileg megjelölt szakember vonatkozásában az önéletrajz nem 
módosítható, oly módon hogy az megfeleljen a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és az abban szereplő adatok megfeleljenek a 
valóságnak, akkor ajánlattevőt arra hívta fel, hogy vonjon be az eljárásba olyan MV-É jogosultsággal rendelkező szakembert, aki 
rendelkezik legalább a felolvasólapon szereplő adat szerinti többlettapasztalattal. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban tájékoztatta 
ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő új szakembert von be az eljárásba, akkor a nyilatkozatösszeállítóban módosítsa a 
teljesítésbe bevonni tervezett MV-É jogosultsággal rendelkező műszaki szakember nevét az új szakember nevére, valamint a bevont új 
szakember vonatkozásban csatolja ezen szakembernek a felhívásban és a dokumentációban az értékelés, valamint alkalmasság 
igazolása körében előírt szakmai önéletrajzát, valamint a szakember végzettségét igazoló okiratot, utóbbit akkor ha az MV-É felelős 
műszaki vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2023. március 31. napjáig nem érvényes. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, ezért az eredeti ajánlatot kellett figyelembe venni a bírálat során. 
Az ajánlatban feltüntetett szakember MV-É jogosultságának megszerzéséhez szükséges utolsó hónap az önéletrajz szerint 2014. 
szeptember hónap, tehát a többlettapasztalat vonatkozásában figyelembe vehető első egész hónap 2014. október hónapja, míg a 
szakmai önéletrajz kelte 2021.01.28. napja, tehát a többlettapasztalat vonatkozásában figyelembe vehető utolsó egész hónap 2020. 
december hónapja. A szakmai többlettapasztalat vonatkozásában az adott szakember vonatkozásában figyelembe vehető első és az 

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

Az érvénytelenség részletes indokolása az V.2.13. pontban a jelen pont karakterkorlátjára tekintettel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

12467006213DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság, 
Magyarország 2100 Gödöllő, Búzavirág Utca 9

Az érvénytelenség részletes indokolása az V.2.13. pontban a jelen pont karakterkorlátjára tekintettel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

22665456243INGATLAN UNIVERSUM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1094 Budapest, 
Berzenczey Utca 3 Fszt.:2

Az érvénytelenség részletes indokolása az V.2.13. pontban a jelen pont karakterkorlátjára tekintettel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
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utolsó hónap szerinti elméleti maximum 75 hónap. Ajánlattevő ajánlatában a szakember vonatkozásában az elméleti maximumon felüli 
időtartamot tüntetett fel, amelyet a hiánypótlási felhívás ellenére sem támasztott alá, akár más szakembernek az eljárásba történő 
bevonásával, ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
2. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlattevő ajánlatában csatolta a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés”, valamint a rezsióradíj 
részletezését bemutató „Szakmai ajánlat” szerinti dokumentumot, azonban az azon szereplő aláírások nem cégszerűek. A csatolt 
aláírás-minta szerint a cégjegyzés akképp történik, ”hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnév alá” írja nevét az 
ügyvezető. A „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés”, valamint a rezsióradíj részletezését bemutató 
„Szakmai ajánlat” szerinti dokumentumok esetében az aláírás mindkét esetben a cég neve fölött található, ezért az aláírás nem 
cégszerű. 
 
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívta ajánlattevőt, hogy csatolja a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti 
költségvetés”, valamint a rezsióradíj részletezését bemutató „Szakmai ajánlat” szerinti dokumentumokat cégszerűen aláírva, azonban 
ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért az eredeti ajánlatot kellett figyelembe venni a bírálat során, amelyből a 
fenti indokok alapján megállapítható, hogy a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés”, valamint a rezsióradíj 
részletezését bemutató „Szakmai ajánlat” szerinti dokumentumon szereplő aláírások nem cégszerűek, ezért azok nem felelnek meg a 
Dokumentáció azon előírásának, miszerint a benyújtott iratokat cégszerűen kell aláírni, ezért ezen indokok alapján az ajánlat 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
3. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlatkérő a rezsióradíj elemeit bemutató „Szakmai ajánlat” elemeit összevetette a jogszabályokban meghatározottakkal és ez 
alapján hiánypótlás keretében felhívta ajánlattevőt, hogy hiánypótlása során módosítsa a rezsióradíj elemeit bemutató táblázatát oly 
módon, hogy az alapbér szerinti összeg érje el legalább a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott összeget, valamint 
módosítsa a rezsióradíj további elemeit ennek az alapbér módosításának megfelelően, de az értékelési szempontként figyelembe vett a 
felolvasólapon is szereplő megajánlott rezsióradíj (27. sor) ne módosuljon. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért 
az eredeti ajánlatot kellett figyelembe venni a bírálat során, amelyből megállapítható, hogy azajánlattevő által megajánlott rezsióradíj 
nem felel meg a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott alapdíj szerinti összegnek, valamint ebből következően az 
alapdíjon alapuló további rezsióradíj elemek sem megfelelőek a számítás során, így a megajánlott rezsióradíj önmagában jogellenes, 
tehát az ajánlat az nem felel meg a hivatkozott jogszabálynak, ezért ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 
 
4. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlattevő a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” szerinti ajánlatában egyes tételek (anyag, díj) 
vonatkozásában 0 értéket ajánlott meg. Ajánlatkérő a hiánypótlás körében felhívta ajánlattevőt, hogy tételenként adjon részletes 
felvilágosítást arról, hogy miért nem merült fel költsége az adott tételek esetében, valamennyi olyan tétel vonatkozásában, ahol a 0 
érték szerepel. A felvilágosítás megadása során ajánlattevőnek tételenként kellett bemutatnia, hogy költsége miért nem merül fel az 
adott, az ajánlattevői felvilágosításban pontosan megjelölendő tétel vonatkozásában. Ajánlattevőnek ahány 0 értéken szereplő tétel 
(anyag, díj) szerepelt a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” szerinti ajánlatában, legalább annyi objektív 
alapú felvilágosítást lett volna köteles benyújtani tételenként a felvilágosítás körében. 
 
Ajánlattevő felvilágosítását nem nyújtotta be, ezért ajánlatkérő az eredeti ajánlatot kellett figyelembe vennie a bírálat során, amelyből 
nem állapítható meg felvilágosítás hiányában, hogy a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” megnevezésű 
okiratban szereplő ajánlat milyen módon teljesíthető, valamint hogy az mennyiben megalapozott, ezért az nem felel meg a 
dokumentáció azon előírásának, miszerint valamennyi tételt be kell árazni, ezért ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
5. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (2) bekezdése 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlatkérő a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” egyes elemeit összevetette a piaci árakkal, az volt 
megállapítható, hogy több tétel jelentősen alacsonyabb, mint a piaci ár. Ajánlatkérő jelezte ajánlattevő részére, hogy önmagában az 
alacsony ár nem jelet érvénytelenséget, hanem mindösszesen annyit jelent, hogy ajánlatkérőnek meg kell győződnie arról, hogy a 
megajánlott áron az adott szerződés teljesíthető, ezért ezen tételek vonatkozásában indokoláskérést bocsátott ki. 
 
Ajánlattevő indokolását nem nyújtotta be, ezért ajánlata aránytalanul alacsonynak minősül a „Beszerezni tervezett anyagok és 
munkadíj szerinti költségvetés” következő tételei vonatkozásában: 47-000; 47-011; 31-031; 42-00-047; 42-022; 47-000-1.21; 47-011-
5.1; 47-011-15.1; 47-011-16.1; 47-021-31; 47-021-21; 47-021-21.5; 47-031-3.15; 90-008-1, és ebből következően a „Beszerezni 
tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” ajánlati árának, mint értékelési szempont aránytalanul alacsony, mivel a piaci 
árakhoz képes az 47%-kal alacsonyabb, ezért ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján. 
 
Az érvénytelen ajánlattevő neve: Ingatlan Universum Kft. 
 
1. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
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Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában bemutatott szakember önéletrajzában szereplő szakmai többlettapasztalatot bemutató adata egyezett a 
felolvasólapon szereplő adattal, azonban a szakmai önéletrajzban szereplő adat nem megfelelő, mivel ajánlattevő abban egy hónappal 
hosszabb időtartamot tüntetett fel, mint az a megadott szakember vonatkozásában lehetséges, figyelembe véve a megadott szakember 
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot követő és az ajánlat benyújtásáig eltelt egész hónapok számát. Ajánlatkérő a 
Dokumentáció III. fejezet 1) pontjában előírta, hogy a többlettapasztalatot hónapokban, egész számban kell feltüntetni. A 
Dokumentációban szereplő előírásból következően a többlettapasztalat vonatkozásában az MV-É jogosultság megszerzésének utolsó 
hónapjaként megjelölt hónapot követő első hónap és az ajánlat kelte szerinti hónapot megelőző hónap, mint egész hónapok szerinti 
időtartam vehető figyelembe, mint a többlettapasztalat elméleti maximuma. 
 
Ajánlattevőnek a felolvasólapján szereplő adatot kellett alátámasztania a szakember önéletrajzával, ezért ajánlatkérő felhívta 
ajánlatevőt, hogy hiánypótlása során, amennyiben az lehetséges csatolja az általa már az ajánlatban bemutatott szakember 
önéletrajzát olyan tartalommal, hogy abban a szakmai többlettapasztalat mértékét az MV-É jogosultság megszerzését követő egész 
hónapok számában tüntesse fel oly módon, hogy az ne mondjon ellent az MV-É jogosultság megszerzése óta eltelt egész hónapok 
számának és az egyezzen a felolvasólapon szereplő adattal. Ajánlatkérő tájékoztatta ajánlattevőt, hogy nem jogosult a felolvasólapon 
szereplő érték szerinti adat módosítására ezért, ha az ajánlatában eredetileg megjelölt szakember vonatkozásában az önéletrajz nem 
módosítható, oly módon hogy az megfeleljen a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és az abban szereplő adatok megfeleljenek a 
valóságnak, akkor ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt arra, hogy vonjon be az eljárásba olyan MV-É jogosultsággal rendelkező 
szakembert, aki rendelkezik legalább a felolvasólapon szereplő adat szerinti többlettapasztalattal. Ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt 
arra, hogy amennyiben ajánlattevő új szakembert von be az eljárásba, akkor a nyilatkozatösszeállítóban módosítsa a teljesítésbe 
bevonni tervezett MV-É jogosultsággal rendelkező műszaki szakember nevét az új szakember nevére, valamint a bevont új szakember 
vonatkozásban csatolja ezen szakembernek a felhívásban és a dokumentációban az értékelés, valamint alkalmasság igazolása körében 
előírt szakmai önéletrajzát, valamint a szakember végzettségét igazoló okiratot, utóbbit akkor ha az MV-É felelős műszaki vezetői 
névjegyzékben és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2023. március 31. napjáig nem érvényes. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlás ellenére nem vont be az eljárásba új szakember, tehát a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, 
hanem ismételten benyújtotta az ajánlatában már eredetileg szereplő szakember önéletrajzát, amelyben a feltüntetett 
többlettapasztalat hónapjainak a száma egyezik az ajánlatban szereplő hónapok számával, melyet a szakmai önéletrajz továbbra sem 
támaszt alá. Az ajánlatban feltüntetett szakember MV-É jogosultságának megszerzéséhez szükséges utolsó hónap az önéletrajz szerint 
1992. február tehát a többlettapasztalat vonatkozásában figyelembe vehető első egész hónap 1992. március hónapja, míg a szakmai 
önéletrajz kelte 2021.01.27. napja, tehát a többlettapasztalat vonatkozásában figyelembe vehető utolsó egész hónap 2020. december 
hónapja. A szakmai többlettapasztalat vonatkozásában az adott szakember vonatkozásában figyelembe vehető első és az utolsó hónap 
szerinti elméleti maximum 346 hónap. Ajánlattevő ajánlatában a szakember vonatkozásában az elméleti maximumon felüli időtartamot 
tüntetett fel, amelyet a hiánypótlási felhívás ellenére sem támasztott alá, akár más szakembernek az eljárásba történő bevonásával, 
ezért ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
Az érvénytelen ajánlattevő neve: Denco Kft. 
 
1. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki szakmai alkalmasságról szóló nyilatkozata nem volt megfelelő, mivel a műszaki szakmai 
alkalmasság tárgyaként feltüntetett munkanemek nem feleltek meg a felhívásban előírtaknak, ezért ajánlatkérő a hiányosság 
pótlására hívta fel ajánlattevőt  
2021. március 3. napján.  
 
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívása során kifejezetten arra hívta fel ajánlattevőt, hogy hiánypótlása során csatolja a műszaki szakmai 
alkalmasságáról szóló nyilatkozatát oly módon, hogy abban részletesen tüntesse fel a felhívás III.1.3. pontjában az alkalmasság 
minimumkövetelményei szerinti munkanemeknek pontosan megfelelő munkákat. A hiánypótlási felhívás kiemelte, hogy ajánlattevőnek 
az egyes munkanemeket úgy kell feltüntetnie, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés, 
ezért ha több munkanem szerinti munkát végzett az adott munkavégzés során, akkor kizárólag a felhívás III.1.3. pontjában az 
alkalmasság minimumkövetelményei szerinti munkanemet tüntesse fel. 
 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőben benyújtotta, azonban abban a második soron referenciaként bemutatott munka ismertetése 
során olyan munkanemet is feltüntetett, amely nem szerepel a felhívás III.1.3. pontjában meghatározott munkanemek között. 
Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás során benyújtott második soron szereplő referenciában olyan munkanem is szerepel, amely az 
alkalmasság igazolása során nem vehető figyelembe (szállító és emelő berendezések), ezért nem állapítható meg, hogy a második 
soron szereplő referenciaként megadott az alkalmasság igazolása során figyelembe vehető munkanemek milyen módon fedik le a 
második soron referenciaként bemutatott munka mennyiségi értéket, így a referencia igazolása nem megfelelő. Ajánlattevőnek 
alkalmasságát a felhívás III.1.3. pontjában szereplő munkanemek szerinti munkavégzéssel kellett igazolnia, amelyet ajánlattevő akár 
egy munkanemmel is igazolhatott, ha azt a munkanemet legalább 5000 négyzetméter munkaterület vonatkozásában végeztet. Ebből 
következően az alkalmasság igazolásának logikailag másik útja, ha ajánlattevő több a felhívás III.1.3. pontjában szereplő munkanem 
szerinti munkát végez és ezek együttese éri el az 5000 négyzetméter munkaterületet. Utóbbi esetben is csak azok a munkanemek 
tüntethetők fel, amelyek megfelelnek a felhívás III.1.3. pontjában foglaltaknak. Mivel ajánlattevő a hiánypótlást követően olyan 
munkanemeket is feltüntetett az alkalmasság igazolása során a referenciák második sorában bemutatott munkavégzéshez 
kapcsolódóan, amely nem felel meg a felhívás III.1.3. pontjában meghatározott munkanemeknek, ezért nem állapítható meg, hogy a 
felhívásnak megfelelő munkanemek milyen munkaterület szerinti mennyiségűek a második soron szereplő referencia vonatkozásában. 
Ajánlattevő a hiánypótlása körében a műszaki szakmai alkalmasságról szóló nyilatkozatát a megfelelő munkanemekkel egészítette ki 
az első soron referenciaként bemutatott munka vonatkozásában, de mindkét referenciaként bemutatott munka vonatkozásában a 
munkanemeket azzal a kitétellel adta meg, hogy az elvégzett munka tartalmazott ilyen munkanemeket. Tekintettel arra, hogy a 
hiánypótlás körében becsatolt nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy a feltüntetett munkanemek alkották az adott munkát, vagy 
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más munkák is elvégzésre kerültek és a feltüntetett munkanemek csak egy része ezeknek a munkáknak, ezért ajánlatkérő ezzel 
kapcsolatban 2021. március 24. napján felvilágosítás kérést bocsátott ki. Ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be az adott kérdés 
megválaszolására, így ajánlatkérőnek a műszaki és szakma alkalmasság bírálata során a hiánypótlás körében benyújtott nyilatkozatot 
kellett figyelembe venni az M1 alkalmassági feltétel vonatkozásában. Az M1 alkalmassági feltétel vonatkozásában benyújtott műszaki 
szakmai alkalmasságról szóló nyilatkozat nem megfelelő a második soron referenciaként bemutatott munka vonatkozásában a 
munkanemek hibáján túl azért sem, mivel mindkét referenciaként bemutatott munka az abban megadott munkanemek 
vonatkozásában feltüntetett „mely tartalmazott” kitétel a nyilatkozat nyelvtani értelmezése szerint felveti annak a lehetőségét, hogy 
az adott referenciaként megjelölt munkanemek nem a nyilatkozatban szereplő mennyiség szerint kerültek elvégzésre, hanem a 
munkanemek csak egy része a megadott mennyiségnek, így nem alátámasztott a nyilatkozat mennyiségi értéke, így ajánlattevő nem 
igazolta a felhívás III.1.3. pontjában az alkalmasság körében előírt 5000 négyzetméter mennyiségnek való megfelelést. Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, a mennyiséggel kapcsolatban hiánypótlási felhívás önállóan nem bocsátható ki, 
mivel annak az adott munkanemekhez történő megadása nem történhet meg a feltüntetett munkanemek módosítása, vagyis az 
alkalmasság igazolására nem alkalmas munkanem elhagyása és a „mely tartalmazott” kitétel elhagyása nélkül, ezért a további 
hiánypótlás kibocsátása az ismételt hiánypótlás tilalmába ütközne, ezért ajánlatkérőnek a hiánypótlás során már becsatolt műszaki 
szakmai alkalmasságról szóló nyilatkozatát kell figyelembe venni, ami a hiánypótlást követően sem felel meg a felhívásban 
foglaltaknak, ezért az M1 alkalmassági követelmény vonatkozásában benyújtott nyilatkozat nem megfelelő, így az alkalmasság nem 
igazolt, ezért ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
2. Az érvénytelenség jogalapja: a Kbt. 73. § (2) bekezdése 
 
Az érvénytelenség részletes indokolása: 
 
2021. március 3. napján ajánlatkérő indokoláskérés bocsátott ki ajánlattevő részére, mivel a „Beszerezni tervezett anyagok és 
munkadíj szerinti költségvetés” egyes elemeit ajánlatkérő összevetette a piaci árakkal és az volt megállapítható, hogy több tétel 
jelentősen alacsonyabb, mint a piaci ár. Ajánlatkérő jelezte ajánlattevő részére, hogy önmagában az alacsony ár nem jelet 
érvénytelenséget, hanem mindösszesen annyit jelent, hogy ajánlatkérőnek meg kell győződnie arról, hogy a megajánlott áron az adott 
szerződés teljesíthető. Ajánlattevő indokolását határidőben benyújtotta, azonban abban általánosságban fogalmazta meg, hogy 
álláspontja szerint a megadott árakon az ajánlat teljesíthető. Az ajánlattevői indokolás arra hivatkozott, hogy az ajánlattevő 
ajánlatának kedvező árainak alapja, az alvállalkozóival kötött kedvező megállapodása, valamint, hogy a feladat elvégzéséhez 
szükséges anyagok raktárkészletében rendelkezésre állnak. A benyújtott árindokolás annak az általánosság szintjén való 
megfogalmazása miatt nem volt megfelelő, ezért ajánlatkérő további indokolás kérést bocsátott ki ajánlattevő részére 2021. március 
24. napján, amely indokolását ajánlattevő határidőben benyújtott. A további indokolásában ajánlattevő tételenként rögzítette, hogy az 
árának indoka, hogy a segédanyagokkal raktárában rendelkezik, így az árban a szállítási költségek és egyéb segédanyagok vannak 
feltüntetve, de a komplett megvalósításra igazak az egységárak minden tételnél, de a szerződés teljesíthetőségét az 
indokoláskérésben előírt számszerűen alátámasztva az arra történő felhívása ellenére nem igazolta. Tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő ajánlati árainak indokolása az volt, hogy az egyes tételek összege a komplett megvalósítás esetén igazak, ezért ajánlatkérő 
2021. március 31. napján további árindokolást kért az értékelési szempont szerinti „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti 
költségvetés” ajánlati ára vonatkozásában. Ajánlattevő az indokolás kérés szerinti indokolását nem nyújtotta be. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” tételei között szereplő egyes munkák 
szükségszerűen nem kapcsolódnak egymáshoz. Enen munkáknak az ajánlattevő által történő beárazásának a célja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretszerződés során azokat ajánlatkérő nem a rezsióradíj és a TERC kedvezmény 
szerint, hanem a rögzített áron tervezhetően tudja beszerezni, amennyiben az egyes munkák vonatkozásában beszerzési igénye 
felmerül. Ezek a munkák, akárcsak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés szerinti valamennyi munka eseti 
jelleggel merülhet fel a szerződés hatálya alatt az ajánlatkérő által történő megrendelés esetén. Ebből következően nem biztosított, 
hogy a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” szerinti munkák mindegyike valóban megrendelésre is kerül, 
ezért az egyes munkák aránytalanul alacsony árát, mint az értékelési szempont tartalmát megalapozó árakat kellett ajánlatkérőnek 
megvizsgálnia. Ezen túl ajánlatkérő a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” értékelési szempontja szerinti 
árat is vizsgálat.  
 
Tekintettel arra, hogy a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” tételei között szereplő munkák 
vonatkozásában ajánlattevő többszöri indokoláskérésre sem nyújtotta be a számszerűsített adatokkal alátámasztott indokolását, 
valamint, hogy a benyújtott indokolása alkalmatlan az egyes munkák ajánlati árának megalapozottságának alátámasztására ebből 
következően a „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” értékelési szempont ajánlati árának alátámasztására, 
amellyel kapcsolatban sem nyújtotta be ajánlattevő indokolását, ezért ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő ajánlati ára 
kirívóan alacsony. A „Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj szerinti költségvetés” értékelési szempont szerinti ajánlati ára 34%-
kal alacsonyabb a piaci árnál. Ajánlattevő többszöri felhívás ellenére sem támasztotta alá az értékelési szempont szerinti ajánlati árat, 
ezért a BB javasolja a döntést hozónak, hogy az ajánlattevő ajánlatát, ezért ezen indokok alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján.
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Az eljárásban a felhívás VI.3.9.9. pontja alapján további bírálat alá nem vont ajánlattevők: 
 
Ajánlattevő neve: Exclusive ElektroBau Generálépítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő címe: 1142 Budapest XIV. Erzsébet királyné Útja 57-61 
Ajánlattevő adószáma: 24864503242 
 
Ajánlattevő neve: Windcollector Magyarország Kft. 
Ajánlattevő címe: 1027 Budapest Horvát Utca 14-24 
Ajánlattevő adószáma: 23537608-2-41 
 
Ajánlattevő neve: Prím Építő Építőipari Kft. 
Ajánlattevő címe: 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2. 
Ajánlattevő adószáma: 11906508-2-42 
 
Ajánlattevő neve: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1182 Budapest Halomi Út 108. 
Ajánlattevő adószáma: 11906508-2-42 
 
Ajánlattevő neve: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Ajánlattevő címe: 2067 Szárliget Dózsa György Utca 35 
Ajánlattevő adószáma: 12922361-2-11 
 
Ajánlattevő neve: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Ajánlattevő címe: 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32. 
Ajánlattevő adószáma: 25121254-2-42 
 
Ajánlattevő neve: M és M Építőipari Szolgálató Kft 
Ajánlattevő címe: 2085 Pilisvörösvár Zöldfa Utca 1 
Ajánlattevő adószáma: 10765250-2-13 
 
Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő címe: 1047 Budapest Attila Utca 34 
Ajánlattevő adószáma: 11066901-2-44 
 
Ajánlattevő neve: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Ajánlattevő címe: 1095 Budapest Máriássy Utca 7 
Ajánlattevő adószáma: 13357371-2-44 
 
Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Ajánlattevő címe: 4034 Debrecen Vágóhíd Utca 14. 
Ajánlattevő adószáma: 13646231-2-09 
 
Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. 
Ajánlattevő címe: 1163 Budapest Cziráki Utca 26-32. 1.em. 82,84 
Ajánlattevő adószáma: 13939683-2-42

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:

2021.04.23Lejárata:2021.04.13Kezdete:

2021.04.13

2021.04.13
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