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Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése

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:

HARKÁNY

NUTS-kód:

HU231

Postai irányítószám:

Albrecht

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Postai cím:
Város:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

albrecht.ferenc@harkany.hu

Telefon:

7815

Ország:

Magyarország

Ferenc
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

00416

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

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harkany.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

dr. Turi Ákos faksz

Postai cím:

Teréz u. 11-13.

Város:

Pécs

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Turi

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000179272019

www.harkany.hu

Postai irányítószám:

7621

Ország:

Magyarország

Ákos
+36 72511608

Fax:

+36 72511607

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén az alábbi fejlesztések építési kivitelezési munkái: Harkányi Termál Gyógyfürdő II. számú
strand épület átalakítása és bővítése medencecsarnokkal: A legrégebbi épületrész a strandhoz tartozó II. sz épület (önálló rendeltetési
egység és egy tűzszakasz) - öltöző- és pihenő szárny, amely az 1970-es években épült előgyártott vasbeton UNIVÁZAS technológiával.
Az épületet bővítették 2000-ben. A műszakilag és funkcionális térrendszerét tekintve elavult épület 2018-ban teljes külső, részleges
belső felújításon ment át, csak kisebb peremterületi részek elhagyásával. A II. sz épülethez kapcsolódik a III. jelű medence, amely
jelenleg nyitott és gyógyvízzel kevert melegített vízzel téli-nyári üzemmódban működik. Kivitelezés tárgya: II. sz. strandépülethez
kapcsolódó, fedett medencecsarnok, a III. sz. medencébe beépített általános- és egy fiataloknak szóló kaland-élménymedencével,
valamint kiúszócsatornával a csarnok-hoz kapcsolt külső élménymedencével.

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

Uniós Nyílt eljárás

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:

2019/S 082-194385

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

81

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

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
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Igen

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 ajánlatot 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:
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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

VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7800 Siklós, Szentkút Utca 34.

25575158202

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1.694.920.485,- HUF 2. A kivitelezésre vállalt, teljeskörű jótállás időtartama (
hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 60 hónap 3. AF III.1.3) M.2.1. pontjában
előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli
többlet tapasztalata egész hónapban 53 4. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek
uszoda és /v medencés közfürdő vízgépészeti berendezéseinek szerelési munkái során szerzett tapasztalata egész hónap 67 hó 5.
Építés-technológiai terv minősége: 408-445 oldala az ajánlatnak, értékelése az V.2.3.) rovatnál Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel,
ajánlata érvényes. Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére
alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő ajánlatában ez egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket,
és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.

AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6344 Hajós, 10459340203
Kossuth Utca 21.
1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 731 016 060 2. A kivitelezésre vállalt, teljeskörű jótállás időtartama (hibajelentési
időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap): 60 hó 3. AF III.1.3) M.2.1. pontjában előírt alk köv.
igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata
egész hónapban: 45 hó 4. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek uszoda és /v
medencés közfürdő vízgépészeti berendezéseinek szerelési munkái során szerzett tapasztalata egész hónap: 46 hó 5.
Építés-technológiai terv minősége: 443-500 oldala az ajánlatnak, értékelése az V.2.3.) rovatnál Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel,
ajánlata érvényes. Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére
alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő ajánlatában ez egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket,
és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság

984.000

Szöveges értékelés:

EKR000179272019

Építés-technológiai terv minősége: Minimum követelmények, kötelező tartalmi elemek: 1. a felvonulási terület
és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, magasépítési létesítmények megjelenítése: megfelelő (428
.old) 2. a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények elhelyezésének és
mennyiségének megterv: megfelelő (410.-411.old.) 3. a felv. és kivi. területen a megvalósításhoz, valamint az
épített körny. használhatóságához szüks. segédszerkezetek és önjáró vagy telepített építőgépek bemutatása,
azok telepítési helye: megfelelő (430.old.) 4. munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási,
közlekedési körülmények és kapcsolatok megtervezése, az építési területre való beszállítások és a

munkaterületen belüli mozgások útvonalára és módjára, illetve adott esetben az össze- és szétszerelés
területigényére: megfelelő (411.; 429.old.) 5. ideiglenes elektromos energia- és vízellátás, szennyvíz- és felsz.
csapadék víz elvezetés megterv., valamint a hozzávet. energiaigények megadása (pl. gépek, berendezések
üzemeltetése, világítás), számításokkal alátámasztva: megfelelő (411.; 429.old.) 6. a kivit. munkálatok,
munkafolyamatok rövid technológiai ismertetése az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építés helyszíni
kommunikáció rendszerére vonatkozóan: megfelelő (412.-426.old.) 7. zaj- és rezgésvédelem, levegő-, víz- és
talajvédelem, hulladékgazdálkodás bemutatása (gyűjtés, tárolás, elszállítás stb.), az intézkedések részletes
leírása: megfelelő (410.old.) (431.-442.old.) 8. A kijelölt területen kívüli terület és közterületfoglalások
tervezett idejét/idejeit és területét (amennyiben ajánlattevő több alkalommal történő foglalással számol a
kivitelezési munkák során, akkor valamennyi foglalásra nézve szükséges megadni az időpontokat és a terület
nagyságát: megfelelő (410.old.) 9. ütközés mentesség az alábbiakkal: -a dokumentáció műszaki leírással és a
tervdokumentáció -az árazatlan költségvetési kiírással - a szerződéstervezettel - a feladat elvégzésére
vonatkozó jogszabályi előírásokkal - a szakmagyakorlás szabályaival megfelelő (ütközés nem található)
Minimum követelmények és kötelező tartalmi elemek egységesen MEGFELELŐ minősítést kaptak.
Többletvállalások: 1. a felvonulási terület és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, magasépítési
létesítmények mérethelyes grafikai megjelenítését bemutató rajz méretarányos: 1 pont (Lásd: 428.-430.old.) 2.
az ideiglenes létesítmények elhelyezése, a szállítási és a közlekedési útvonalak kijelölése vagy az anyagtárolási
és a raktározási területek elrendezése, továbbá az építőanyag, adott esetben a szerkezeti elemek és /vagy gépi
berendezések területre történő beszállítása az ajánlattevő által tervezett útvonalon akként valósítható meg,
hogy többlet építési vagy bontási munkát, vagy áttelepítést nem kell elvégezni az útvonal biztosítása érdekében
: 2 pont (lásd: 428. és 429. old.) 3. Ajánlatkérő által a helyszíni bejáráson meghatározott területen kívüli terület
és közterületfoglalást nem valósít meg Ajánlattevő a kivitelezés során (ezt kifejezetten írásban rögzíteni kell a
szakmai ajánlatban): 2 pont (lásd: 428. old.) 4. Ajánlattevő az építéstechnológiai tervben vállalja, és a
hulladékok szelektív gyűjtését, és a gyűjtőedények megtöltésükkor azonnali (1 munkanapon belüli) elszállítását
: 1 pont (Lásd: 411.old.) 5. Ajánlattevő az építéstechnológiai tervben vállalja, hogy a vízszintsüllyesztéssel járó
építési szakaszban, (ugrálómedence építés) a munkafázisokat feszes ütemben hajtja végre, ezzel minimalizálva
a helyi talajvízviszonyok szélsőséges periódusban tartását. A szakmailag alátámasztott „mikroütemterv” a park
védelmére (ezt kifejezetten írásban rögzíteni kell a szakmai ajánlatban): 0 pont (az építéstechnológiai terv
mikorütemtervet nem tartalmaz) 6. Ajánlattevő az építéstechnológiai tervben vállalja, hogy az építési
lehatárolások során az akusztikai védelemről gondoskodik. (A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő a gyógyhely (
város) minden zajtól védendő területén a megengedett környezeti zajszint alatti zajkibocsátó. Az alap fürdős
működési zajok és az (ideiglenes) építési zajokból eredő szuperponálódó értékek nem haladhatják meg a
határértékeket.) A szakmailag alátámasztott akusztikai védelmi kiépítés a zajterhelés elkerülésére (ezt
kifejezetten írásban rögzíteni kell a szakmai ajánlatban): 2 pont (lásd:410.old.) (413.-442.old.) Kapott pont a
fentiek lapján mindösszesen 8 pont, melyet a fenti súlyszámmal szorzott értékelési pontszám már tartalmaz.

AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

EKR000179272019

969.370

Építés-technológiai terv minősége: Minimum követelmények, kötelező tartalmi elemek: 1. a felvonulási terület
és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, magasépítési létesítmények megjelenítése: megfelelő (500
.; 446.old) 2. a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények elhelyezésének és
mennyiségének megterv: megfelelő (446.-447.old.) 3. a felv. és kivi. területen a megvalósításhoz, valamint az
épített körny. használhatóságához szüks. segédszerkezetek és önjáró vagy telepített építőgépek bemutatása,
azok telepítési helye: megfelelő (448.-450.old.) 4. munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási,
közlekedési körülmények és kapcsolatok megtervezése, az építési területre való beszállítások és a
munkaterületen belüli mozgások útvonalára és módjára, illetve adott esetben az össze- és szétszerelés
területigényére: megfelelő (450.old.) 5. ideiglenes elektromos energia- és vízellátás, szennyvíz- és felsz.
csapadék víz elvezetés megterv., valamint a hozzávet. energiaigények megadása (pl. gépek, berendezések
üzemeltetése, világítás), számításokkal alátámasztva: megfelelő (451.-452.old.) 6. a kivit. munkálatok,
munkafolyamatok rövid technológiai ismertetése az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építés helyszíni
kommunikáció rendszerére vonatkozóan: megfelelő (453.-458.old.) 7. zaj- és rezgésvédelem, levegő-, víz- és
talajvédelem, hulladékgazdálkodás bemutatása (gyűjtés, tárolás, elszállítás stb.), az intézkedések részletes
leírása: megfelelő (452; 447.-448.) (459.-465.old.) (466.-474.old.) 8. A kijelölt területen kívüli terület és
közterületfoglalások tervezett idejét/idejeit és területét (amennyiben ajánlattevő több alkalommal történő
foglalással számol a kivitelezési munkák során, akkor valamennyi foglalásra nézve szükséges megadni az
időpontokat és a terület nagyságát: megfelelő (475.-476.old.) 9. ütközés mentesség az alábbiakkal: -a
dokumentáció műszaki leírással és a tervdokumentáció -az árazatlan költségvetési kiírással - a
szerződéstervezettel - a feladat elvégzésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal - a szakmagyakorlás
szabályaival megfelelő (ütközés nem található) Minimum követelmények és kötelező tartalmi elemek
egységesen MEGFELELŐ minősítést kaptak. Többletvállalások: 1. a felvonulási terület és kivitelezési
munkaterület, közművek, közlekedési, magasépítési létesítmények mérethelyes grafikai megjelenítését
bemutató rajz méretarányos: 1 pont (Lásd: 500.old.) 2. az ideiglenes létesítmények elhelyezése, a szállítási és a
közlekedési útvonalak kijelölése vagy az anyagtárolási és a raktározási területek elrendezése, továbbá az
építőanyag, adott esetben a szerkezeti elemek és /vagy gépi berendezések területre történő beszállítása az
ajánlattevő által tervezett útvonalon akként valósítható meg, hogy többlet építési vagy bontási munkát, vagy
áttelepítést nem kell elvégezni az útvonal biztosítása érdekében: 2 pont (lásd: 499. és 500. old.) 3. Ajánlatkérő
által a helyszíni bejáráson meghatározott területen kívüli terület és közterületfoglalást nem valósít meg
Ajánlattevő a kivitelezés során (ezt kifejezetten írásban rögzíteni kell a szakmai ajánlatban): 2 pont (lásd: 499.
és 500. old.) 4. Ajánlattevő az építéstechnológiai tervben vállalja, és a hulladékok szelektív gyűjtését, és a
gyűjtőedények megtöltésükkor azonnali (1 munkanapon belüli) elszállítását: 1 pont (Lásd:466; 475; 448.old.) 5.
Ajánlattevő az építéstechnológiai tervben vállalja, hogy a vízszintsüllyesztéssel járó építési szakaszban, (
ugrálómedence építés) a munkafázisokat feszes ütemben hajtja végre, ezzel minimalizálva a helyi
talajvízviszonyok szélsőséges periódusban tartását. A szakmailag alátámasztott „mikroütemterv” a park

védelmére (ezt kifejezetten írásban rögzíteni kell a szakmai ajánlatban): 0 pont (az építéstechnológiai terv
mikorütemtervet nem tartalmaz) 6. Ajánlattevő az építéstechnológiai tervben vállalja, hogy az építési
lehatárolások során az akusztikai védelemről gondoskodik. (A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő a gyógyhely (
város) minden zajtól védendő területén a megengedett környezeti zajszint alatti zajkibocsátó. Az alap fürdős
működési zajok és az (ideiglenes) építési zajokból eredő szuperponálódó értékek nem haladhatják meg a
határértékeket.) A szakmailag alátámasztott akusztikai védelmi kiépítés a zajterhelés elkerülésére (ezt
kifejezetten írásban rögzíteni kell a szakmai ajánlatban): 2 pont (lásd: 477-497.old.) Kapott pont a fentiek
lapján mindösszesen 8 pont, melyet a fenti súlyszámmal szorzott értékelési pontszám már tartalmaz.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
I. Az ár értékelési részszempont Az értékelés módszere az első értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva
arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. Az értékelés módszere a
2. értékelési részszempont esetében: az arányosítás. Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén az arányosítás módszerét
alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi
küszöböt jelentő 36 hónap) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a
legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés során adható
pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak). Az értékelés módszere a 3. és 4. értékelési részszempont esetében egyenes
arányosítás: a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a
legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva
– kevesebb pontot kap. Az értékelés módszere az 5. értékelési részszempont esetében: a tartalmi elemeire vonatkozóan Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016
. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 2. számú melléklet B fejezet A2. alpontja szerinti pontozás módszerével határozza meg az egyes
ajánlatok pontszámát. Pontszámítás módszere: Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését
ezen szempont tekintetében abszolút értékelési módszerrel, azon belül pontozással értékeli. Ajánlatkérő abszolút értékelés és pontozás
alatt az alábbi módszert érti és alkalmazza: Ezen módszer vonatkozásában a pontszámok kiosztása során Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (2)
bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatokat önmagukban ítéli meg, azaz az ajánlatok tartalmi elemeinek egymáshoz történő
közvetlen viszonyítása nélkül.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7800 Siklós, Szentkút Utca 34.

25575158202

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1.694.920.485,- HUF A VivaPalazzo Zrt. Ajánlatot tevő adta a gazdaságilag legelőnyösebb,
érvényes ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő ajánlatában ez
egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket, és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
kapacitást nem nyújtó alváll: statikai részmunkák, építészet részmunkák, szakipari részmunkák, kapacitást nyújtók által:
ragasztott fatartók gyárt és beép, erősáram, gyengeáram és tűzjelző, gépészeti munkák,
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismertek
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:
Építő és Épületkarbantartó Zrt. 11266101-2-43, AF III.1.3. M.1.1. és M.1.3. pontok, Sokon Kft. 10619953-2-07 AF III.1.3. M.1.2.,
NELIMA Kft. 26321110-2-06 AF III.1.3. M.2.2., Tánci Kft. 13927620-2-06 AF III.1.3) M.2.3. pont

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6344 Hajós,
Kossuth Utca 21.

10459340203

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 731 016 060 Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. Ajánlatot tevő adta a
gazdaságilag második legelőnyösebb, érvényes ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő
pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró
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okok nem állnak fenn. Ajánlattevő ajánlatában ez egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket, és a rendelkezésre álló fedezetet
nem haladja meg.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
építőmesteri és szakipari munkák, szerkezetépítési munkák, közmű csatornaépítési munkák, épületvillampssági szerelési
munkák, gyengeáramú rendszerek szerelése, tűzjelző szerelése, épületgépészet, uszodatechnikai szerelés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismertek
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:
KEREX Kft. 10629581-2-43
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:

2019.09.20

Lejárata:

2019.09.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A moratórium időintervallumának számítása az összegezés kiküldésének napját követő naptól kezdődik, azonban a szerződés az
összegezés kiküldésének napján sem írható alá, Ajánlatkérő ezért ezen napot jelölte meg a kezdet dátumaként.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.09.20
2019.09.20

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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:
A Hunép Universal Építőipari ZRt. (12656770-2-09) ajánlata a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdése alapján lefolytatott bírálat alapján
megfelelő, azonban ajánlattevőt utólagos igazolási kötelezettség teljesítésére nem szólította fel Ajánlatkérő. Ajánlatnak tartalmi elemei
: 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 946 000 000 2. A kivitelezésre vállalt, teljeskörű jótállás időtartama (hibajelentési időszak)
egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap): 60 hó 3. AF III.1.3) M.2.1. pontjában előírt alk köv. igazolására
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban:
36 hó 4. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek uszoda és /v medencés közfürdő vízgépészeti
berendezéseinek szerelési munkái során szerzett tapasztalata egész hónap: 36 hó 5. Építés-technológiai terv minősége: 432-527 oldala
az ajánlatnak.
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