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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Felújítási és szerelési munkák 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)

Fax:Telefon:E-mail:

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

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Felújítási és szerelési munkák beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000317542022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kopasz Gábor

obuda@cashflowhungary.hu +36 703888077
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2022.04.01

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

A 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

Az Óbudai Egyetemnek a felhívás II.1.6. pontjában megjelölt összesen 96788 m2 alapterületű székhelyén és telephelyein különböző 
építőipari felújítási és szerelési munkák elvégzése keretszerződés alapján az alábbi munkanemek szerint: 
- Zsaluzás és állványozás, 
- Irtás, föld- és sziklamunka, 
- Helyszíni beton és vasbeton munkák, 
- Előregyártott elemek elhelyezése és szerelése, 
- Falazás és egyéb kőműves munkák, 
- Fém- és könnyűszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, 
- Ácsmunka, 
- Vakolás és rabicolás, 
- Szárazépítés, 
- Tetőfedés, 
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, 
- Bádogozás, 
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, 
- Felületképzés, 
- Szigetelés, 
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése, 
- Villanyszerelés, 
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, 
- Takarítási munkák, 
- Belsőépítészet, díszítéstechnika, 
az egyes munkanemek részletes műszaki tartalmát a Dokumentáció tartalmazza. 
 
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a keretszerződés szerint az ajánlattevő ajánlatában szereplő rezsióradíj alapon további építési és 
szerelési munkák elvégzése, amely munkák elvégzése során az anyagdíj elszámolása a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő fenti 
munkanemek elvégzése vonatkozásban megadott egységáron, ennek hiányában a TERC VIP normagyűjtemény szerinti anyagárból 
adott kedvezmény szerinti elszámolással történik.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára) értékelési módszere a fordított arányosítás: 
A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza.  
A pontszámok kiszámításának képlete: 
P = ( Alegkedvezőbb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin  
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
Pmax: a pontskála felső határa, 
Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Az adható pontszám: 0-10 pont. 
 
A rezsióradíj értékelési módszere a fordított arányosítás: 
A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza.  
A pontszámok kiszámításának képlete: 

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:

A beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített árára ajánlattevő 344,37 pontot, míg a rezsióradíj 
árára 150 pontot, a TERC VIP programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény értékére 150 pontot, 
valamint a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalatára 300 pontot kapott kapott.

Szöveges értékelés:

944.37Design and Build Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az eljárásban alkalmassági feltétel nem került előírásra. 
Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
A beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára (nettó HUF): 45 114 950 
A rezsióradíj ára (nettó HUF/munkaóra): 4 700 
A TERC VIP programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény (százalék): 9,5 
Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata: 60 hónap

26519704220Design and Build Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8790 Zalaszentgrót, Kinizsi Tér 1. 
B. Balatoni út 2/A, Budapest One irodaház, 1. emelet Regus Iroda

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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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:

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 ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő megfelelően 
igazolta a kizáró okok hiányát, valamint az ajánlat vonatkozásában a fedezet rendelkezésre áll.

26519704220Design and Build Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8790 Zalaszentgrót, Kinizsi Tér 1. B. 
Balatoni út 2/A, Budapest One irodaház, 1. emelet Regus Iroda

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)

P = ( Alegkedvezőbb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin  
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
Pmax: a pontskála felső határa, 
Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Az adható pontszám: 0-10 pont. 
 
A TERC VIP programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény) értékelési módszere az egyenes arányosítás: 
A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza.  
A pontszámok kiszámításának képlete: 
P = (Avizsgált / Alegkedvezőbb) x (Pmax – Pmin) + Pmin  
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
Pmax: a pontskála felső határa, 
Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Az adható pontszám: 0-10 pont. 
 
A szakember többlettapasztalata értékelési módszere az egyenes arányosítás: 
A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza.  
A pontszámok kiszámításának képlete: 
P = Avizsgált / Alegkedvezőbb x (Pmax – Pmin) + Pmin  
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
Pmax: a pontskála felső határa, 
Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegkedvezőbb: ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot 
adja (60 hónap) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Az adható pontszám: 0-10 pont.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

További ajánlatok, amelyeket az értékelést követően az ajánlatkérő nem vont bírálat alá a felhívás VI.3.8. pontjában előírtak, valamint 
a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján: 
 
Ajánlattevő neve: KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 4600 Kisvárda, Ipari út 3178/19 hrsz. 
Adószáma: 25734832-2-15 
A beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára (nettó HUF): 279 906 300 
A rezsióradíj ára (nettó HUF/munkaóra): 14 000 
A TERC VIP programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény (százalék): 3 
Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
idején felüli többlet tapasztalata: 120 hónap 
 
Ajánlattevő neve: DOME Facility Services Group Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Lajos Utca 28-32. 
Adószáma: 12970247-2-41 
A beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára (nettó HUF): 38 841 225 
A rezsióradíj ára (nettó HUF/munkaóra): 6 900 

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:

2022.05.04Lejárata:2022.04.29Kezdete:

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

2022.04.29

2022.04.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A TERC VIP programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény (százalék): 0,1  
Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
idején felüli többlet tapasztalata: 60 hónap
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