
EKR001600012019 2020.02.03 13:17:33

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörs III

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.alsoors.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Alsóörs Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörs IIIKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001600012019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Alsóörs Község Önkormányzata EKRSZ_
26177447

Endrődi Sándor Utca 49

Alsóörs HU213 8226

Földesiné Töpper Ilona

topil@topil.hu +36 304114927



EKR001600012019

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

2019.12.20

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

Egy komplex turisztikai látogatóközpont részeként kialakításra kerül egy fogadóépület, melyben helyet kap egy fedett közösségi tér, 
egy vendéglátóipari egység és ajándékbolt, a recepció és a vizesblokk. A telken, a közúthoz és az épülethez közel, a személygépkocsik 
részére felszíni parkolóhely kialakítása. A telek jelenlegi bejárata, a nyugati telekhatárnál található. A jelenlegi helyén tervezzük az új 
bejáratot is, mely egy gyalogos kaput és szükség esetén egy további tehergépkocsi behajtó kaput is jelent. A bejárati kapuk kialakítása 
az egykori amfiteátrumok küzdőtereinek bejáratait idézi. A gyalogos kapu mellett közvetlen található majd a recepció és jegypénztár, 
valamint fedett bejárat és kerékpár tároló. A recepció és a kerékpár tároló extenzív zöldtetős fedéssel tervezett. A kapuk melletti 
támfalak tetején a természetes terep adottságok folytatódnak, a szárazon rakott kőburkolatos támfalak elfogynak. Ezzel a 
megjelenéssel a tájba illesztést kívánjuk erősíteni. A bejárattól balra található egy szerkezetkész fogadóépület, melyben a közösségi tér
, és a személyzeti- és üzemeltetési helyiségek lesznek. A közösségi tér részei: az épületen belül – előadóterem, vizesblokkok, büfé és 
ajándékbolt; az épületen kívül: terasz, mely az előadóteremhez és a büféhez közvetlen csatlakozik. A személyzeti- és üzemeltetési 
helyiségek: öltözők, tárolók, iroda és szerver helyiség. A bejárattal szemben, a jelenleg leromlott állapotú amfiteátrum nézőtere 
található. A lelátót tájvédelmi- és vízelvezetési szempontok figyelembevételével tervezzük kialakítani. A jelenlegi környezet elhanyagolt
, így a további attrakciók kialakításához szükséges alakító földmunka, illetve bozót és cserjeirtás. A tervezett látványosságok 
rendszerét úgy vettük figyelembe a tervezésnél, hogy a jelenlegi környezet domborzati viszonyaihoz igazodjanak, így alakító 
földmunkára az akadálymentesítés érdekében nagy mértékben szükség lesz. A terület korábbi rendeltetése kőbánya volt, így a 
területen elszórtan előforduló sziklák a jelenlegi helyükön maradnak, és részét képezik a látványvilágnak. A telek területe 123220 m2. 
Beépített terület terepszint felett: 31457 m2. A beruházás már korábban elkezdődött, de a feleken kívül álló okok miatt szerződés 
bontásra került sor. A tervezett közbeszerzés célja a beruházás befejezése, melynek szükséges elemeit a közbeszerzési dokumentáció 
részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció rögzít.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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)

A “Nettó vállalkozási díj (Ft)” értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb összegű nettó vállalkozási díjat tartalmazó ajánlat 
kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. Képlet: P = (A legjobb / 
A vizsgált) * (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső 
határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 
„Felhívás III.1.3. M/1.pontja szerinti szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai 
tapasztalata (hónap: min. 0, max. 24)” elnevezésű értékelési részszempont, valamint a „Felhívás III.1.3. M/2.pontja szerinti szakember 
MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap: min. 0, max. 24)” elnevezésű
értékelési részszempont, valamint a “Felhívás III.1.3. M/3.pontja szerinti szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap: min. 0, max. 24)” elnevezésű értékelési részszempontok esetében az 
ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével osztja ki a pontszámokat. Csak olyan szakemberek ajánlhatóak meg, akik az 
alkalmassági követelményben előírtak szerint rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉV, ill. MV-ÉG, ill. MV-ÉV kódjelű 
vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az 
azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. Az MV-ÉV, MV-ÉG, 
MV-ÉV kódjelű, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésétől számított, vagy az adott végzettséghez 
tartozó szakmai gyakorlati időn (hónapon) felüli 24 hónap vagy annál kedvezőbb szakmai tapasztalat megajánlások egyaránt a 
maximum 10 pontszámot kapják. Amennyiben ajánlattevő nem kíván a meglévő MV-ÉV, MV-ÉG, MV-ÉV kódjelű, vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésétől számított, vagy az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati 
időn felüli többlet szakmai tapasztalatra megajánlást tenni, akkor „0” értéket kell a Felolvasólapon feltüntetnie. Ebben az esetben 
ajánlatkérő a minimum „0” pontszámot osztja ki. Ajánlatkérő az időben átfedésben lévő időszakokat – párhuzamosan több helyszínen 
szerzett szakmai tapasztalat – egyszeresen veszi figyelembe, és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve kéri megadni a 
megajánlásokat. Abban az esetben ha a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb érték megegyezik, ajánlatkérő a maximum pontszámot 
osztja ki. Képlet: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin) + Pmin ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó 
határa A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal 
felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek a 
súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az egyes tételekre 
adott súlyozott pontszámot, illetve a súlyozott összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja. Tekintettel arra, hogy egy 
érvényes ajánlat érkezett, az Ajánlatkérő a fenti módszereket nem tudta alkalmazni, így az érvényes ajánlatot benyújtó Stylus Zrt. 
valamennyi értékelési szempontra a maximális 10 pontszámot kapta.

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:

1000STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme: 1.) Nettó Vállalkozási díj (Ft): 119.848.370.- Ft 2.) A Felhívás III.1.3. M/1.pontja szerinti szakember MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata: 24 hó 3.) A Felhívás III.1.3. M/2.pontja
szerinti szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata:24 hó 4.) A 
Felhívás III.1.3. M/3.pontja szerinti szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet 
szakmai tapasztalata: 24 hó

25051474241STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1056 Budapest,
Belgrád Rakpart 2. III./4.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:
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A 2020. január 29-én 14:00 órai hiánypótlásra előírt határidő lejártáig a Víg és Társa 2000 Kft. nem tett eleget a hiánypótlási 
felszólításnak, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján. A Kbt. 71. § (10) 
bekezdése alapján a Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, 
felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. Eredeti ajánlat hiányosságai: 1. Ajánlattevő a „Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében” megtett nyilatkozatában akként nyilatkozott, hogy a tényleges tulajdonos neve V.Z. magánszemély. Ajánlatkérő 
ellenőrizte T. Ajánlattevő cégkivonatát, melynek során megállapította, hogy abban egyedüli tulajdonosként P.Zs. magánszemély 
van feltüntetve a tagok adatai között. Ajánlattevő az ellentmondás nem oldotta fel. 2. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
tekintetében úgy nyilatkozott, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/1., M/2., illetve M/3. pontja szerinti alkalmassági 
követelménynek való megfelelés érdekében kapacitást nyújtó szervezetre/személyre kíván támaszkodni. A Kbt. 66. § (6) bekezdés
a) és b) pontja vonatkozásában benyújtott EKR űrlapon tett nyilatkozatát nem egészítette ki a „MV-É felelős műszaki vezetés” „
MV-ÉG felelős műszaki vezetés” és „MV-ÉV felelős műszaki vezetés” tevékenységgel. 3. Ajánlattevő ajánlata részeként 
benyújtotta az ajánlatában feltüntetett mindhárom kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében a szervezettel 
kötött előszerződést, azonban ezen előszerződések mindegyike hibás, illetve hiányos. Ajánlattevő nem javította az 
előszerződéseket. 4. Ajánlattevő a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” nyilatkozatban akként nyilatkozott, hogy K.T. 
szakembert egyéni vállalkozói jogviszonyban kívánja igénybe venni, ennek megfelelően a „Gazdasági szereplők rögzítése” 
részben fel is vette K.T. szakember adatait, azonban az ott megadott adószám alapján az egyéni vállalkozók nyilvántartásában a 
megjelölt személy nem lelhető fel. Ajánlattevő a hibás adat javítását, ill. a „Gazdasági szereplők rögzítése” részben a kapacitást 
nyújtó szervezet adatait nem végezte el. 5. A „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” nyilatkozatban a „Szakértővel 
jogviszonyban álló szervezet megnevezése” szakaszban Ajánlattevő Sz. L. T. szakember esetében a Víg és Társa 2000 Kft-t adta 
meg. Nevezett szakember a megjelölt céggel nem áll közvetlen kapcsolatban, ő a kapacitást biztosító szervezettel áll közvetlen 

12314018213VÍG ÉS TÁRSA 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2700 CEGLÉD, Felszegi Út 13.

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:

DL Company Kft. (Dávid László) 1031 Bp. Hajlékos u. 5. asz:23533958-2-41.Felhívás III.1.3.M/2. pont szerinti szakember MV-ÉG.
, A1 Strom Designe Kft. (Bogdán József) 1071 Bp. Damjanich u. 45. I/2. Felhívás III.1.3.M/3. pont szerinti MV-ÉV asz:24684789-2
-42

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:

Ellenszolgáltatás összege: 119.848.370.- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: a Stylus Zrt. ajánlattevő tette a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő, legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot.

25051474241STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1056 Budapest, 
Belgrád Rakpart 2. III./4.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Épületek építészeti munkálatainak részfeladatai, külső építészeti munkák részfeladatai, lelátó építészeti munkák részfeladatai, 
épületgépészeti munkálatok részfeladatai, épületvillamossági munkálatok részfeladatai, MV-ÉG FMV, MV-ÉV FMV

DL Company Kft. (Dávid László) 1031 Bp. Hajlékos u. 5. asz:23533958-2-41., A1 Strom Designe Kft. (Bogdán József) 1071 Bp. 
Damjanich u. 45. I/2. asz:24684789-2-42
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.02.13Lejárata:2020.02.07Kezdete:

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:

kapcsolatban. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében a „Gazdasági szereplő rögzítése” részben nem rögzítette a Sz.L.T. Ev. 
kapacitást biztosító szervezet adatait. 6. A „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” című nyilatkozatban 
az „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” szakaszban Ajánlattevő 
mindhárom szakember esetében akként nyilatkozott, hogy rendelkeznek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott jogosultságokkal. 
Ajánlattevő nem egészítette ki – mindhárom szakember esetébe! – a jogosultság megszerzésének legkorábbi dátumát. 7. 
Ajánlatkérő a „Segédlet az ajánlat összeállításához” elnevezésű, benyújtandó iratok jegyzéke dokumentumban előírta, hogy 
csatolni szükséges „Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) 
bekezdése figyelembevételével – a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli
a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely 
olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat)” Ajánlattevő nem nyújtott be Sz.L.T. 
MV-É jogosultsággal rendelkező szakember részéről olyan dokumentumot, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására. 8. Ajánlattevő a felolvasólapon tett vállalásának alátámasztásaként benyújtotta Sz.L.T. MV-É jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezető szakmai önéletrajzát, azonban az önéletrajz nem tartalmazza, hogy a szakember pontosan 
milyen felelős műszaki vezetői tevékenységet végezve működött közre a megjelölt projektben. Ajánlattevő Sz.L. önéletrajzát nem
javította. 9. Ajánlattevő a felolvasólapon tett vállalásának alátámasztásaként benyújtotta E.F. MV-ÉG jogosultsággal rendelkező 
felelős műszaki vezető szakmai önéletrajzát, azonban az önéletrajz nem tartalmazza, hogy a szakember pontosan milyen felelős 
műszaki vezetői tevékenységet végezve működött közre a megjelölt projektben. Ajánlattevő, az önéletrajzot nem javította.
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