ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció EKR000094632019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Műemléki épületrekonstrukció II. ütem 1. konzultác

Ajánlatkérő
neve:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Szentháromság Tér 6

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Borbély

Kapcsolattartó személy:
iroda@ter6.hu

Telefon:

EKRSZ_
22998536

Nemzeti azonosítószám

1014

Ország:

Magyarország

Pál
+36 14719142

Fax:

+36 14719144

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
10245523

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ter6.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ter6.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Szász és Markovics Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Maros Utca 23. III/2

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Markovics

iroda@szaszesmarkovics.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1122

Ország:

Magyarország

Barbara
+36 12745751

Fax:

+36 12745751

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR000094632019

www.szaszesmarkovics.hu

2019.07.03 14:43:42

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Műemléki épületrekonstrukció II. ütem 1. konzultác

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Keretmegállapodás megkötése a Pénzügyminisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének
műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - II. ütem 1. konzultáció feladatai: Az épület eredeti
tömegének és megjelenésének rekonstrukciójaként megvalósul az eredeti és elpusztult épületszintek visszaépítése, a
meglevő-megmaradó épületelemek restaurálása. Ebben a szakaszban valósulnak meg a visszaépítésre kerülő rizalit és az oldalsó
emeleti szintek kőmunkái, a Szentháromság téri és oldalsó homlokzatok meglevő-megmaradó kőelemeinek restaurálása. 4 műemléki,
reprezentatív terem teljeskörű rekonstrukciója történik meg a részletes tervezői műleírásnak és terveknek megfelelően: • Tanácsterem
• Tanácsterem előtér • Audienciás terem • Miniszteri Váróterem. Főbb mennyiségek: 1. Restaurátori szakfelügyelet és gyártmány,
illesztési és elhelyezési tervek készítése 2. Homlokzati kőmunkák: 873 m2 meglévő kőfelület felújítása, javítása, impregnálással,
antigraffiti bevonattal 1320 m2 durva mészkő homlokzati lapburkolati elem beépítése impregnálással 77 m3 tagozatos homlokzati
kőfaragó munka keménymészkőből 38 m3 tagozatos kőfaragó munka durva mészkőből 30 m3 keménymészkő jellegű tagozatos
kőfaragó munka Terzith öntvényből 162 m3 durvamészkő jellegű kőszobrászati munka Terzith öntvényből

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész, XVI. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.05.23
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR000094632019

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy,
Vendel Park Huber Utca 1

11469830244

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) Ajánlattevő székhelye: 2051
Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. West Hungária Bau Kft. - 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Garage
Ingatlanfejlesztő Kft. – 1088 Budapest, Múzeum u. 9. III. em. 16. Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár (nettó HUF-ban
kifejezve): 2 106 436 203,- Ft Többlet jótállás (hónapban, minimum 48 hónap): 0 Az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak eleget
tett, az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0100. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel
Park Huber Utca 1

EKR000094632019

11469830244

Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár (nettó HUF-ban kifejezve): 2 106 436 203,- Ft Az Ajánlattevő ajánlata érvényes, és az
elbírálási szempont alapján Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb ajánlat.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Ideiglenes létesítmény, vagyonvédelem, állványozás, bontás, restaurátori szakfelügyelet, asztalos, farestaurátor, fa nyílászáró
felújítás, parkettázás, kerámai munkák, kovácsoltvas, díszműlakatos munkák, gipszmunkák, üvegmunka, díszítőfestés, tapétázás.
..
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Laki Kft., 13029052-2-42; Decolux Kft., 10392658-2-43; Consall Team Kft, 22766526-2-41; Herling Kft., 12314733-2-42; Ancien
Bt., 20340676241; Artárium Kft., 23747209213; Páhi Attila, 8379813081; Belvárosi Építő Kft., 13773610213
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Laki Kft., 13029052-2-42; Decolux Kft., 10392658-2-43; Consall Team Kft, 22766526-2-41; Herling Kft., 12314733-2-42; Ancien
Bt., 20340676241; Artárium Kft., 23747209213; Páhi Attila, 8379813081; Belvárosi Építő Kft., 13773610213

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131.§ (8) bekezdés d) pontja alapján nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

EKR000094632019

2019.07.03
2019.07.03

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.06.07 13:15:23

markovics

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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