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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjeKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000267362021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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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:

53A 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

II.szakasz: Tárgy

A SÁVHÁZ épületén az északi homlokzaton lévő idomüveg függönyfal cseréje tartószerkezettel együtt tervdokumentáció szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

Ajánlati ár (nettó Ft):        156 476 096 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § alapján érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a legkedvezőbb ár-
érték arányt tartalmazó ajánlatot.

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent 
meg) a 2 - 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

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:

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot.Szöveges értékelés:

1000.00INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        156 476 096 
A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap):        39 
Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        12 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § alapján érvényes.

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje I. ütemRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        104 863 184 
A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap):        39 
Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        12 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § alapján érvényes.

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje II. ÜtemRész száma, elnevezése:

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:

Víz- és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. II. em. 1., 10628597214, III.1.3. M.1. 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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Építőmesteri munkák, Szakipari munkák, kopolit üveg bontás és elhelyezés, acélváz szerkezet összeállítás

Víz- és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. II. em. 1., 10628597214

Igen
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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:

Víz- és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. II. em. 1., 10628597214, III.1.3. M.1. 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.2.10) 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:

Ajánlati ár (nettó Ft):        104 863 184 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § alapján érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a legkedvezőbb ár-
érték arányt tartalmazó ajánlatot. 

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent 
meg) a 2 - 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

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:

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot.Szöveges értékelés:

10000.00INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

ajánlattevőnként:

Építőmesteri munkák, Szakipari munkák, kopolit üveg bontás és elhelyezés, acélváz szerkezet összeállítás

Víz- és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. II. em. 1., 10628597214
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az alábbi ajánlattevők ajánlatát figyelmen kívül hagyta a bírálat során: 
1 - Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje I. ütem 
BUDAI MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ Kft. (székhely: 1037 Budapest, Török-kő utca 19949/3.), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés 
alapján ajánlattevő pontszáma: 845,00 
UNITRUST Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/A), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján ajánlattevő 
pontszáma: 708,25 
EB HUNGARY INVEST Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján 
ajánlattevő pontszáma: 677,37 
 
2 - Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje II. Ütem 
BUDAI MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ Kft. (székhely: 1037 Budapest, Török-kő utca 19949/3.), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés 
alapján ajánlattevő pontszáma: 873,93 
UNITRUST Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/A), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján ajánlattevő 
pontszáma: 710,21 
EB HUNGARY INVEST Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján 
ajánlattevő pontszáma: 678,92

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:

2021.07.26Lejárata:2021.07.15Kezdete:

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:

2021.07.14

2021.07.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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