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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

Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének 1. üteme pályázati konstrukció 
keretében. Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók: Az I. ütemben az öltözők, a konditerem, a küzdőtér, az 
emeleti rendezvényterem és büfé területe kerül átalakításra és felújításra (mely kiterjed az épületgépészetre is), valamint megépül az 
épület mellé tervezett kerékpár tároló építménye. Teljes, átfogó gépészeti korszerűsítés valósul meg, a városi távfűtő rendszerre 
történő csatlakoztatással. Új világítási és gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra, illetve az erősáramú hálózat felújítása is 
megvalósul. Öltözők és konditerem: A földszinten az összes válaszfal és a két vasbeton lépcső is elbontásra kerül. Új 
helyiségelrendezés készül. Kialakításra kerül összesen 6 db öltöző, melyekből 2 akadálymentes kialakítású. Ezen kívül egy orvosi szoba
, egy szauna, szertárak és a működéshez szükséges technikai helyiségek (hőközpont, karbantartó helyiség, elektromos kapcsoló, 
takarítóeszköz tároló) épülnek. Az emeleten küzdőtér felőli oldalon technikai helyiségek kaptak helyet (közvetítő boksz, újságíró boksz,
rendőrállás, stúdió, gépészeti terek), a másik oldalra egy egyterű gyakorlópálya/konditerem került. Új közbenső födém építésével a 
galéria szinten egy másik egyterű gyakorlópálya kerül kialakításra. A válaszfalak mindenhol gipszkarton szerkezettel épülnek (2-2 rtg.)
a helyiség funkciójának megfelelő típusú burkolattal. A földszinten nagyrészt csak a padlóburkolatok kerülnek elbontásra az új 
padlórétegrend a meglévő aljzatbetonra kerül. Így a küzdőtér és az öltözők padlósíkja egy magasságba fog esni. A tervezett új 
közbenső födém acél tartószerkezettel épül. A terhek új acél pilléreken keresztül adódnak át az újonnan épülő beton pontalapokra. Az 
érintett épületrészben a teljes gépészeti rendszer felújításra kerül. Új víz-csatorna hálózat épül, új szaniterekkel, hőcserélőkkel, 
melegvíz tárolóval együtt. Új fűtési rendszer épül ki, új radiátorokkal, fűtési csövekkel, szelepekkel. Az emeleti szinten elhelyezésre 
kerül 2 db légkezelő berendezés. A tervezett légkezelők kettős funkciót látnak el. Egyrészt az öltözőblokk és a gyakorlópályák 
szellőztetését biztosítják, valamint egy váltószelep beiktatásával a 2. ütemben kiépülő küzdőtéri légtechnikai rendszer működését 
támogatják. Az 1. ütemben az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetése teljes mértékben kiépül. A földszinten megépül az új 
elektromos kapcsoló helyiség és az új kapcsolószekrények. Az érintett épületrészben teljesen új elektromos hálózat és világítási 
rendszer épül ki. Az 1. ütemben nem érintett területek villamos rendszereit az új kapcsolószerényekbe kell bekötni. Küzdőtér: A 
küzdőtér a beruházás során részben megújul (álmennyezete és légtechnikája a további ütemekben kerül kialakításra). A meglévő mobil
és szerelt lelátók elbontásra kerülnek és új mobil lelátók épülnek. A közvetítő boxok szintén elbontásra kerülnek. A hosszú oldali mobil 
lelátó alatt új sportpadló épül, a teljes sportpadló felújításra kerül. A küzdőtér így nagyobb alapterületű lesz, a pálya felfestése is 
megújul. A küzdőtérben hő- és füstelvezető rendszer fog kiépülni. A hő- és füst elszívást 4 db ventilátor fogja biztosítani, melyek az 
épület palástjának és tetőszerkezetének csatlakozásánál kerülnek elhelyezésre. Rendezvényterem, büfé: Az emeleti tanácsterem-büfé 
helyén egy új rendezvényterem-büfé-konyha egység kerül kialakításra, új légtechnikai rendszerrel. A kopolit üvegfalak helyére mobil 
üvegfal kerül. A lépcsőházi acél portál helyén új nyílászáró kerül beépítésre. Új büfépult létesül, valamint egy konyhablokk is 
kialakításra kerül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Kerékpár tároló: Az épület mellé épülő kerékpár tároló alap funkcióján felül 
biztosítja a tároló által közrefogott területre kerülő gépészeti berendezések vizuális takarását és a zajcsillapítást. A kerékpár tároló a 1
. ütemben épül meg, a gépészeti berendezések azonban csak a 2. ütemben kerülnek elhelyezésre. A tároló falazatai zsalukőből épülnek
a külső oldalon vakolt felülettel, a belső oldalon hangelnyelő burkolattal, az előtetők fém szerkezetűek, trapézlemez burkolattal. A 
tervezett gépek alatt 20 cm monolit vasbeton lemez készül.A tervezett gépek földkábeles elektromos betápja az 1. ütemben készül el. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a 
közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki 
előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Körcsarnok belsőépítészet,épületgépészet I.ütem

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott P.1. 
pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) 
pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban 
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. 
pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a 
tevékenység végzésére alkalmas.

23566611214Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság, 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 2.em./
209

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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:

2019.08.26

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

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Turnár Árpád (adószáma: 67515381-1-34, székhelye: 7512 Mike, Kossuth L. utca 79.) - M.2.1., Nagy Attila Zoltán (adószám: 
68464852-1-34, 7255 Nagyberki, Kossuth Lajos utca 43.) - M.2.2.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a cBenedek 
Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1. 2.em. 209) ajánlattevő nyújtotta be

23566611214Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság, 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 2.em./209

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányo-sítás (1. melléklet 1. aa.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: 
P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol 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 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a 
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) a 2 - 3. részszempont esetében az egyenes 
ará-nyosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P ahol 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 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb 
pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben 
meghatározta a megajánlás leg-kedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a 
képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fog-ja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás 
során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:

1000.00Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

M.2.1 szerinti MV-É jogosultság műszaki vezetés, M.2.2 szerinti MV-ÉG jogosultság műszaki vezetés

Turnár Árpád (adószáma: 67515381-1-34, székhelye: 7512 Mike, Kossuth L. utca 79.), Nagy Attila Zoltán (adószám: 68464852-1-
34, 7255 Nagyberki, Kossuth Lajos utca 43.)
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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:

2019.11.04Lejárata:2019.10.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be, mivel: - nem rögzítette EKR felületen az igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetet; - nem csatolta a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel); - nem csatolta D.B. 
szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a 
felolvasólapon feltüntetett 528 hónap – alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai többlettapasztalat.

12820063202PK-É.H.K. Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft., 7622 Pécs, Verseny Utca 2.

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be, mivel: - nem javította az EKR felületen a „Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról” nyilatkozatot, melyen megjelöli
, hogy a megjelölt szervezetek nem állnak a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt; - nem oldotta fel az 
ellentmondást a hatályos cégjegyzéki adatok, valamint az EKR felületen benyújtott, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében benyújtott nyilatkozata között; - nem csatolta G. Kft. cégszerű aláírásával ellátva a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot az alkalmassági követelmények teljesülésével kapcsolatban; - nem csatolta az ajánlatot aláíró(k) aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem csatolta G. Kft.-nek az ajánlatot aláíró
(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem oldotta fel az 
ellentmondást a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozata és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata 
között; - nem javította az EKR felületen a „Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján” nyilatkozatát, nem jelölte meg, hogy a 
szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót; - nem csatolta G. Kft. cégszerű aláírásával is ellátott, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződésben foglalt 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot; - nem csatolta G. Kft. vezető tisztségviselőjének cégszerű aláírásával is ellátott, a Kbt. 
35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást; - nem csatolta a keltezéssel ellátott beárazott költségvetését; - nem csatolta a 
cégszerű aláírásával ellátott, a szakember(ek) szakmai tapasztalatával kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében 
szükséges nyilatkozatát; - nem csatolta A.J. szakember aláírásával ellátott szakmai önéletrajzát, valamint rendelkezésre állási 
nyilatkozatot; - nem oldotta fel az ellentmondást A.J. szakember szakmai önéletrajzában fellelhető adatok, valamint a szakember(
ek) szakmai tapasztalatával kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében szükséges nyilatkozat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozata az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
nyilatkozata között.

22688127214Blamax Kft., 7478 Bárdudvarnok, Olajhely 16.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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