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ELŐTERJESZTÉS

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló,
társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról
Tísztelt Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság!
A Bizottság PTB 161/2018. (V. 24.) számú határozatával elfogadta a „VEKOP-6.2.1-15-201600005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok
felújítási kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú, a Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás
összefogl aló tájékoztatóját és felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról.
2018. június 25 -én került megindításra az eljárás az EKR rendszerben, az ajánlattételi
felhívásban az ajánlattételi határid ő 201 8. július 6. 08:00 óra volt.
Az. EKR rendszer 2018. július 6. 10:00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a mellékelt
bontási j egyzőkönyv alapján.
Az. ajánlatok értékelését öt tagból álló bírálóbizottság végezte. Az.
összegezés az előterj esztés melléklete.

értékelésről

készült

Kérem, hogy a bírálóbizottság javaslatait figyelembe véve, a Tisztelt Bizottság hozza meg
döntéseit.
Budapest, 2018. július 9.
Tisztelettel:

C)q,l_

l____z__

Németh Angéla
alpolgármester
Melléklet:
Bontási j egyzőkönyv
Bírálóbizottsági j egyzőkönyv
Összegezés
Témafel elős :

Jegyzői
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Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy
1.

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefo lytatott, „VEKOP-6.2.1-152016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú
ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú közbeszerzési elj árást
eredményesnek nyilvánítja.

2.

az eljárás keretében benyújtott és érvényes ajánlatok közül valamennyi rész tekintetében
nyertesnek minősíti és elfogadj a az Archi-Plan Systern Korlátolt Felel ősségű Társaság
(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 56.) ajánlatát.

3.

felkéri a polgármesteri jogkörben elj áró alpolgármestert a vállalkozási
megkötésére, a nyertes aj ánl attevővel.
Határidő:
Felel ős:

szerződés

20 18. augusztus 1. (szerződéskötésre)
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester

A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. §,
A képvise l ő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 21 /2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont.
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Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Bírálóbizottsá
Jegyzőkönyv

Készült:

2018. július 10-én 10 óra 00 perctő l

Tárgy:

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból
megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek
elkészítése" tárgyú közbeszerzési elj árás keretében benyújtott ajánlatok
szakmai elbírálása

Helyszín:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3.
„B" épület 1. emelet 133.

Jelen vannak:

Hőrich

Közgazdasági Főosztály
Városgazdálkodási Főosztály
Városgazdálkodási Főosztál y
J egyző i Iroda
J egyzői Iroda

Szilvia
Benedekné Bagyinszki Márta
Balázsné Donáth Aranka
Olaszné Csontos Renáta
dr. Trinn Miklós

A Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra érkezett
és 2018. július 6-án felbontott ajánlatok értékelését.
Az ajánlattételi

határidő ig

az alábbi

Archi-Plan System Korlátolt
1.

ajánlattevő

tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

Felel ősségű

Társaság /10 89 Budapest, Bíró Lajos u. 56./

A bizottság megállapítja, hogy
1.1.

Ajánlatkérő

1.2.

Ajánl atkérő az ajánl attételi felhívásban telj es körű hiánypótlási
A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

az eljárást megindító felhívásban ajánlati biztosítékot nem kért.
lehetőséget

biztosított.

2.1. A közbeszerzésekről szó ló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.),
valamint az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott kizáró ok ajánlattevő esetében
nem merültek fel, így aj á nlattevők jogosultak részt venni az eljárásban.
2.

Az aj ánlattételi felhívás 11.2.5) pontja értelmében, az ajánlatokat az
értékelési szempontok alapján bírálj a el:

3.

Rész-szempontok:
1. Nettó ajánl ati ár:
2. Az ajánlattételi felhívásban megjelöltnél
korábbi teljesítési határidő (max. 40 naptári nap) :
3. Referencia:

Ajánl atkérő

az alábbi

Súlyszám ai k:
45
40
10

A beérkezett ajánlatokat az 1. sz. mellékletként csatolt bontási j egyzőkönyv foglalja össze.

1.

A bizottság az ajánlatok tanulmányozását követően, valamint a rendelkezésre álló
költségvetési keret ismeretében eredménytelenségi okot nem talált, ezért azt javasolja a
Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak (a
továbbiakban: PTB), hogy a „VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú
támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli
terveinek elkészítése" tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
eljárás) nyilvánítsa eredményessé.

2.

A „VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló,
társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú
közbeszerzési eljárásban a bizottság javasolja a PTB-nek, hogy az elj árás keretében
benyújtott ajánlatok közül minősítse nyertesnek és fogadja el az Archi-Plan System
Korlátolt Felelősségű Társaság 11089 Budapest, Bíró Lajos u. 56./ ajánlatát.

3.

A bizottság javasolja, hogy a PTB kérje fel a polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester a vállalkozási szerződés megkötésére.

A jegyzőkönyv lezárva 2018. július 10-én, 11 órakor.
Ezen jegyzőkönyv részét képezik a hozzá csatolt 1. számú melléklet

1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv
k.m.f.
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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) Budapest Főváros XV. Kerület Rá kospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (
Magyarország, 1153 Budapest Bocskai Utca 1-3. ), mint Ajánlatkéró által megindított VEKOP-6.2.1-15-2016
-00005 projekt azonosító számú támogatásból m e gvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok
felújítási kiviteli te iveinek elkészítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
tová bbiakban: Kbt.) Kbt. 113. §Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
H

Az ajánlattételi felhívásban
ajánlat é rkezett.

előírt határidőig

(20 18.07.06 08 :00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat

A rész neve és száma: Pázmány Péter u. 108. számú társasház 1
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 243091 0 HUF

A rész neve és száma: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház 2
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg

nettó 1683066 HUF
A rész neve és száma: Pázmány Péter utca 98. számú társasház 3
Az ajánlatkéró azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg

nettó 1639075 H UF
A rész neve és száma: Kinizsi utca 102. számú társasház 4
Az ajánlatké rő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 11 11185 HUF

A rész n eve és száma: Beller Imre utca 87. számú társasház 5
Az ajá nlatké rő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 2110036 HUF

A r ész ne ve és száma: Palánk utca 119. számú társasház 6
Az ajá nla tkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jele n eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 443559 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre :
Ajánlattevő

n eve: Archi-Plan System Kft
Székhelye: 1089 Budapest Biró Lajos Utca 56
Rész neve: Beller Imre utca 87. számú társasház (5)
Az eljárást

megindító
felhívásban
megje löltnél
korábbi
tervszálütási
határidő (
maximum 40
naptári nap):

2018.1 0.05.

Referenciák (
minimum 1 maximum 5) :
Tervezői

díj:

5

1 980 OOO

Ré sz n eve: Bethle n Gábor utca 103. számú társasház (2)
Az eljárást

megindító
felhívásban
megjelöltnél
kor ábbi
te rvszállitási
határidő (
maximum 40
naptári nap):

2018.10.05.

Re fere nciák (
minimum 1maximum 5 ):

5

Terve zői

1 580 OOO

díj :

Rész neve: Kin izsi utca 102. számú társasház (4)
Az eljárást

megindító
fe lhívásba n
megjelöltné l
kor ábbi
t ervszállítási
határidő (
maximum 40
n a ptári nap) :

2018 .1 0.05.

Refer enciá k (
minimum 1 maximum 5):

5

Tervezői

1 030 OOO

díj:

Rész n e ve: Palánk utca 11 9. számú társasház (6)
Az eljárást

m e gindító
fe lhívásban
m e gjelöltné l
korábbi
te rvszállítási
határidő (
maximum 40
n aptári nap):

20 18 .10 .05 .

Re fe renciá k (
minimum 1 m aximum 5 ):

5

Tervezői

395 OOO

díj:

Rész neve: Pázmány Péter u. 108. számú társasház (1 )
Az eljárást
megindító
felhívásban
megjelöltnél
korábbi
tervszállítási
határidő (
maximum 40
naptári nap):

2018.10.05.

Referenciák (
minimum 1maximum 5):

5

Tervezői

2 285 OOO

díj:

Rész neve: Pázmány Péter utca 98. számú társasház (3)
Az eljárást

megindító
felhívásban
megjelöltnél
korábbi
tervszállítási
határidő (
maximum 40
naptári nap):

20 18.10.05.

Referenciák (
minimum 1 maximum 5):

5

Tervezői

1 530 OOO

díj:

Kiegészítő

információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkö nyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért
Hivatalos név:

Budapest Fővá ros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

felelős

összes

ajánlatkérőt)

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_

15451530

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HUllO

Postai irányítószám:

1153

Ország:

Magyarország

Bocskai Utca 1-3.
Dr.

trinn.miklos@bpxv.hu

Miklós

Trinn

Telefon:

+36 13053224

Fax:

+36 13074008

ln ternetcím( ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bpxv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A közbeszerzés tárgya

VEKOP-6.2.1 -1 5-2016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok fel ú,iítási
lóviteli terveinek elkészítése
11.2) A közbes.zerzés mennyisége
IJ .2.1) A közbeszerzés mennyisége

Budapest XV. kerü.let Pázmány Péter u. 108. (6 lakás), Bethlen Gábor utca 103. (4 lakás), Pázmány Péter utca 98. (1 lakás),
Kinizsi utca 102. (2 lakás), Palánk utca 119. (hom.lokzatszigetelés), Beller Imre utca 87. (7 lakás) számú társasházak
homlokzatszigetelésének és a bennük lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások (20 db.) felújítása kiviteli tervének készítése,
árazott és árazatlan költségvetés készítése, az összes társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, az esetlegesen szükséges
engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, Illetve fejezete szerlntl e ljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 113. §Nyílt eljárás
JV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását m egalapozó körülmények
ismertetése:

JV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos e ljárás esetén az e ljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adm1nisztrativ információk

IV.2.1) Az adott e ljárásra vonatkozó közzé tét e l
A hirdetmény száma a Hivata los Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben :
lV.2 .2) Hirdetmé ny közzét étele nélkül induló e ljá rás e setén a z eljárást megindító fe lhívás megküldésének, llletöleg a
Kö71>eszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.06.25.
IV.2 .3) Az e lözetes piaci konzultáció k eredmé nyének Ismertetése érdekébe n tett intézke dések Ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - Pázmány Péte r u. 108. számú társasház

Rész száma. elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1 .1) A befejezetlen elj árás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek mi n ősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtag adták:
V.1.2) A befejeze tlen eljárást követöen indul-e új eljárás?
V.1.5 ) Az összeférhetetle nségi helyzet elhárítása érdekében a.z ajá nlattevö(k) á ltal telt intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredmé nye
V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánla ttevők
Aján lattevő

neve, dme és ad ószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi e leme(i):

neve, székhelye

Adószáma

Archi-Plan System Kft, 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56

1194022324 2

1. Minőségi szempont a ) Az eljárást meg indító felhívásba n megjelöltnél korábbi tervszállitási határidő (maximum 40
naptári nap) 37 b) Referenciák (minimum 1 - maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Te rvezői díj 2.28 5.000,- H UF

V.2.3) Az ajánla tok értéke lése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

aján l attevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értéke lése során adható pontszám alsó és felsö határa :
100
V.2.5 ) Az ajánlatok é rtéke lése során módszerne k (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérö megadta az
ajá nlatok részszempontok szerinti tartalmi e le meinek é rtékelése sorá n a pontl1atárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő

az ajánlatokat az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el: Rész-szempontok: Súlyszámaik: 1.

Minőségi

szempont a)

Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidő (maximum 40 naptári nap) 40 b) Referenciák (minimum 1
- maximum 5) 15 2. Ár szempont a) Tervezői díj 45 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során

adható pontszám: A:z. értékelés so rán adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-1 00-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az
értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megaj ánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra. A módszer(ek) meghatározása. amellyel a 11) pont szerinti pontha tárok közötti pontszámot megadásra kerül: Abban az
esetben, ha az alacsonyabb érték a ked vező bb: P = (A legjobb /A vizsgált) * (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb
érték a ke dvező bb: P = (A vizsgált/ A legjobb) * (P max - P min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma P max : a pontskála fe l ső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A:z. értékelés módszere: Ajánlatkérő az l-es . Minő sé gi szempont" -ok közül a • Tervszállítási határidőt"
az alábbiak szerint értékeli: Ajá nlattevő 20 I 8 . november 15-ig vállalja a szerződésbe n foglaltak teljesítését. akkor ezen részszempont
esetében 1 pontot kap, a mennyiben 2018. október 2-ig vállalja a szerződésben fog laltak teljesítését, akkor ezen részszempont esetében
a maximális. azaz 40 pontot kap. A két időpont közötti vállalás a 12 . pont szerinti módszerrel kerül arányosításra. Ajánla tkérő az l-es.

Minőségi szempont"-ok közül a „Referenciát" az alábbiak szerint értékeli részenként: Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított 24 hónapban nettó 1 700 OOO,· Ft vagy azt meghaladó értékű 1 db, a szerződés tárgyával
megegyező referencia benyújtása esetén 7 pontot, 2 db, a szerződés tárgyával megegyező referencia benyújtása esetén 9 pontot, 3 db,
a szerződés tárgyával megegyező referencia benyújtása esetén 11 pontot, 4 db, a szerződés tárgyával m egegyező referencia
benyújtása esetén 13 pontot, 5 db, vagy annál több referencia benyújtása esetén a maximális, azaz 15 pontot kap. A részletes ajánlat
ele mzésé ből kapott elemzési pontokat ajánlatké rő bírálati alszempontonként összegezi, és az így kapott elemzési pontösszegeket az
arányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai a rá nypárral
megállapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja ki az ajánlat
összpontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajá nlatkérő az egyes pontszámokat két
tizedesjegy pontossággal számítja.
ajánlattevő

V.2.6) A nyertes

Ajánlattevő

neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának Indokai:
11940223242

Archi-Plan System Kft. 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56
Ajánlattevő

tette az összességében legelő nyöseb b ajánlatot, 2.285.000.· HUF összegben

V.2.8) Alvállalkozó(k) Igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság Igazolásában részt vevő szervezetek
Az erő forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése. amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkod ik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2. 7) A nyertes ajánlatot követő legke dvező bb ajánlatot
ajánlata kiválasztásának Indokai:

tevő

neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és

V.2 .8) AlváUalkozó(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

Adószáma

neve, székhelye

V.2. 12) Az összefé rhe t e tle nség! helyzet elhárítása é rdeké ben az ajánlattevő(k) á ltal t ett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

2 . Bethlen Gábor utca 103. számú társasház

A szerző dés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V. 1 Eredményte len e ljárással kapcsolatos lnfom1ácló
V.1.1) A befejezetlen e ljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V. 1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása é rdeké ben az ajánlattevő(k) által telt intézkedések Ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonalkozó információk
A beérkezett aj ánlatok száma :
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
i\jánlattevők
Ajánl attevő

neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i}:

neve, székhelye

Adószáma
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szempont a) Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidő (maximum 40
naptári nap} 37 b} Referenciák (minimum 1 - maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Tervezői díj 1.580.000,- HUF
l.

Minőségi

V.2.3) Az ajánlatok értéke lése
Az ajánlattevö neve:

A s úlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevönké nt:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és

felső

határa:

100
V.2.5) Az ajánlatok értéke lése során módszernek (módszereknek) az Ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el: Rész-szempontok: Súlyszámaik: l . Minőségi szempont a)
Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidő (maximum 40 naptári nap) 40 b) Referenciák (minimum l
- maximum 5) 15 2. Ár szempont a) Tervezői dij 45 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100-ig . A legjobb tartalmi e lem kapja az
értékelési pontszám maximumát. Mi.nden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajá nlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra. A módszer(ek) meghatározása, a mellyel a 11) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Abban az
esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb
érték a kedvezőbb : P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min} + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma P max: a pontskála felsö határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelő nyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés módszere : Ajánlatkérö az l-es . Minőségi szempont"'-ok közül a • Tervszállitási határidőt"
az alábbiak szerint értékeli: Ajánlattevö 2018. november 15-ig vá llalja a sze rződésbe n foglaltak teljesítését, akkor ezen részszempont
esetében 1 pontot kap. amennyiben 2018. október 2-ig vállalja a szerzödésben foglaltak teljesítését, akkor ezen részszempont esetében
a maximális, azaz 40 pontot kap. A két idö pont közötti vállalás a 12 . pont szerinti módszerrel kerül ará nyosításra. Ajánlatkérö az l-es „
M i n ősé gi szempont"-ok közül a „Referenciát" az alábbia k szerint értékeli részenként: Ajánlattevö az eljárást megindító fel hívás
megküldésének napjától visszafelé számított 24 hónapban nettó 1 100 OOO,- Ft vagy azt meghaladó értékú 1 db, a szerződés tárgyával
megegyező referencia be nyújtása esetén 7 pontot, 2 db, a szerződés tárgyával megegyezö referencia benyújtása esetén 9 pontot, 3 db,
a szerződés tárgyával megegyező referencia benyújtása esetén 11 pontot, 4 db, a szerzödés tárgyával m egegyező referencia
benyújtása esetén 13 pontot, 5 db, vagy annál több re fere ncia benyújtása esetén a maximális. azaz 15 pontot kap. A részletes ajá nlat
e le mzéséből kapott elemzési pontokat ajánlatkérö bírálati alszempontonként összegezi, és az így kapott elemzési pontösszegeket az
arányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja ki az ajánlat
összpontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért aj ánlattevö lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő az egyes pontszámokat két
tizedesjegy pontossággal számítja.

V.2.6) A nyertes

ajánlattevő

Ajánlattevő

neve, cime, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Archi-Plan System Kft, 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56
Ajánla ttevő

tette az összesség ében

lege lő nyösebb

V.2.8) Alvállalkozó(k) Igénybe vétele:

11940223242

ajánlatot, 1.580.000,- HUF összegben

Nem

V.2.10) Az alkalmasság Igazolásában részt vevö szervezetek
Az eröforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása é rdekében az

ajánlattevö ezen szerve2et(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevö ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követö le gkedvezöbb ajánlatot t evö neve, címe, adószáma, az e lle nszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának Indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság Igazolásában részt vevő szervezetek
A:z. eróforrást nyúj tó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése. amely(ek) igazolása érdekében az

ajánlattevó ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodi k a nyertes ajánlatot köve tő

l egkedvező bb

ajánlatot tevő aj ánlatában:

V.2. 11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen aj ánla tot tevók neve. címe, adószáma és az érvénytele nség indoka:
Ajánlattevó neve , székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi he lyzet e lhárítása érde kében az

ajánlattevő (k)

által t ett intézkedése k ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
3 - Pázmány Péter utca 98. számú társasház

Rész száma, elnevezése:
A szerzódés száma:

Igen

A:z. eljárás eredményes volt:

V. l Eredménytele n e ljárással ka pcsolatos Információ
V.1 .1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minósítették:
Az ered ménytelenség indoka:

A szerzódés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást

követően

indul-e új eljárás?

V.1.5) Az összeférhetetlenségi h e lyzet elhárítása érdeké ben az

ajánlattevő(k)

által te tt intézkedések Ismertetése:

V.2 Az eljárás e redménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma :
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevók neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő

neve. székhelye

Adószáma

Archi-Plan System Kft, 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56
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l. Minóségi szempont a) Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidó (maximum 40
naptári nap) 37 b) Referenciák (minimu m 1 - maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Tervezói díj 1.530.000,- HUF

V.2.3) Az ajánlatok értéke lése
Az ajánlattevó neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszá mok ajánlattevónként:

V.2.4) Az ajánlatok értéke lése során adható pontszám alsó és

felső

határa:

100
V.2.5) Az ajánlatok é rtékelése során módszerne k (mó d szereknek) az isme rtetése , amellye l az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értéke lése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajá nl atké rő

az ajánlatokat az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el: Rész-szempontok: Súlyszámaik: 1.

Mi nőségi

szempont a )

Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidó (maximum 40 naptári nap) 40 b) Referenciák (minimu m 1
- maximum 5) 15 2. Ár szempont a) Tervezói d ij 45 A:z. ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: A:z. értékelés során adha tó pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az

értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra . A módszer(ek ) meghatározása, amellyel a 11 ) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Abban az
esetben. ha az alacsonyabb érték a kedvezóbb: P = (A legjobb/ A vizsgált) * (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb

érték a kedvezőbb : P = (A vizsgált/ A legjobb) * (P max - P min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati e lem adott szempontra vonatkozó
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizs gált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az 1-es . M inőségi szempont"-ok közül a • Tervszállítási ha táridőt"
az alábbiak szerint értékeli: Aj á nlattevő 2018. november 15-ig vállalja a szerződésben foglaltak teljesítését, akkor ezen részszempont
esetében 1 pontot kap, amennyiben 2018. október 2-ig vállalja a szerződés b e n foglaltak teljesítését, akkor ezen részszempont esetében
a maximális, azaz 4 0 pontot kap. A két idő pon t közötti vállalás a 12. pont szerinti módszerrel kerül ar ányosításra. Ajánlatkérő az l -es „
M i nőségi szempont"-ok közül a „Referenciát " az alábbiak szerint értékeli részenként: Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított 24 hónapban nettó 1 100 OOO,- Ft vagy azt meghaladó érté kű 1 db, a szerződ és tárgyával
m egegyező referencia benyújtása esetén 7 pontot, 2 db, a szerződés tárgyával m ege gyező referencia benyújtása esetén 9 pontot, 3 db,
a sze rződés tárgyával m egegyező referencia benyújtása esetén 11 pontot, 4 db, a szerző dés tárgyával megegyező referencia
benyújtása esetén 13 pontot, 5 db, vagy annál több referencia benyújtása esetén a maximális, aza z 15 pontot kap. A részletes ajánlat
e lemzésé ből kapott elemzési pontokat ajánlatkérő bírálati alszempontonként összegezi. és az így kapott elemzést pontösszegeket az
arányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb ele mzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megá llapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja ki az ajánlat
összpontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő az egyes pontszámokat két
tizedesjegy pontossággal számítja.
V.2 .6) A nyertes

aján lattevő

Ajánlattevő

neve, címe, adószáma, az e llenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Archi-Plan System Kft, 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56
Ajá n lattevő
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tette az összességében leg elő nyösebb ajánlatot, 1.530.000,- HUF összegben

V.2.8) AJvállalkozó(k) Igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság Igazolásában részt vevő szervezet ek
Az e rőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdeké ben az
ajá nla ttevő

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkod ik a nyertes

V.2. 7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot
ajánlata kiválasztásának indokai:

ajánlattevő

tevő

ajánlatában:

neve, címe, adószáma, az ellenszolgá ltatás összege és

V.2.8) AJvállalkozó(k) Igénybe vétele:
V.2. 10) Az alkalmasság Igazolásában részt

vevő

szervezet ek

Az erő forrást nyújtó szervezet(ek). adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajá nlattevő

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot

l egkedvezőbb

ajánlatot

tevő

ajánlatában:

tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az é rvénytelenség indoka:
Aj á nlattevő

neve. székhelye

Adószáma

V.2 .12) Az összeférhetetlenségi helyzet e lhárítása érdekében az

ajánlallevő(k)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma. elnevezése:

4 - Kinizsi utca 102. számú társas ház

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt :

Igen

V. l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen e ljárás oka
A közbeszerzési eljárást e redménytelennek
Az eredménytelenség indoka:

minős ítették:

által tett intézkedések ismertetése:

A szerzódés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást köve töen indul-e új e ljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevó(k) által tett Intézkedések Ismertetése:

V.2 Az e ljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvén yes ajánlatot tevök
Ajánlattevő k
Ajánlattevő

neve. címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szem pont szerinti tartalmi e lerne(i) :

neve, székhelye

Adószáma
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1. Minőségi szempont a) Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidó (maximum 40
naptári nap) 37 b) Referenciák (minimum 1 - maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Tervező i díj 1.030.000,- HUF

V.2 .3) Az ajánlatok értékelése
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok aján l attevőnként:

Az ajánlattevó neve:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során ad.ható pontszám alsó és felsó határa:
100
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszerekne k) az Ismertetése, amellyel az ajánJatkérö megadta az
ajánl atok részszempontok szerinti tartal.mi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Aján latk é rő

az ajánlatokat az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el: Rész-szempontok: Súlyszámaik: l.

Minő s égi

szempont a)

Az eljárást megindító felhívásba n megjelöltnél korábbi tervszállítási határidő (maximum 40 naptári nap) 40 b) Referenciák (minimum 1
- maximum 5) 15 2. Ár szempont a) Tervezői d ij 45 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalm i elemeinek értékelése során
adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részsze mpont esetében 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az

értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra . A módszer(ek) meghatározása, amellyel a 11 ) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Abban az
esetben, ha az alacsonyabb érték a ke dvezőbb: P = (A legjobb /A vizsgált) * (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb
érték a kedvezőbb : P = (A vizsgált / A legjobb)* ( 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. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az l -es „ M inőségi szempont"-ok közül a •Tervszállítási határidőt"
az alábbiak szerint értékeli: Ajánla ttevő 2018. november 15-ig vállalja a szerződésben fog laltak teljesítését. akkor ezen részszempont
esetében 1 pontot kap, amennyiben 2018. október 2-ig vállalja a s ze rződésben fog laltak teljesítését. akkor ezen részszempont esetében
a maximális, azaz 4 0 pontot kap. A két idő pont közötti vállalás a 12. pont szerinti módszerrel kerül arányosításra. Ajánlatkéró az l -es.
Minóségi szempont"-ok közül a „Referenciát" az alábbiak szerint értékeli részenként: Ajánlattevó az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított 24 hónapban nettó 700 000.- Ft vagy azt meghaladó értékú 1 db, a szerződés tárgyával
m egegyező referencia benyújtása esetén 7 pontot, 2 db, a szerződ és tárgyával m egegyező referencia benyújtása esetén 9 pontot, 3 db,
a szerződ és tárgyával megegyező referencia benyúj tása esetén 11 pontot, 4 db, a szerződés tárgyával megegyező referencia
benyújtása esetén 13 pontot, 5 db, vagy annál több referencia benyújtása esetén a maximális. azaz 15 pontot kap. A részletes ajánlat
elemzésébő l kapott elemzési pontokat ajá nla tkérő bírálati alszempontonként összegezi. és az így kapott elemzési pontösszegeket az
arányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatai nak összege adja ki az ajánlat
összpontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevó lesz az eljárás nyertese. Aján latkérő az egyes pontszámokat két
tizedesjegy pontossággal számítja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevö
Ajánlattevó neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltat ás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Archi-Plan System Kft. 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56

11940223242

Ajánlattevó tette az összességében legelónyösebb ajánlatot. 1.030.000.- HUF összegbe n
V.2.8) Alvállalkozó(k) Igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában r észt vevö szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánla ttevó ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajá nlattevő ajánlatában:

V.2. 7 ) A nyertes ajánlatot

követő legkedvezőbb

ajánlatot

tevő

neve, cím e, adószáma, az ellenszolgá ltatás összege és

ajánlata kiválasztásának lndoka l:

V.2.8) Alvállalkozó(k) Igé nybe vé t e le:
V.2.10) Az alkalmasság Igazolásában részt

vevő

szervezet ek

Az eróforrást nyújtó szeivezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása é rdekében az
ajánlattevő

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő

legkedvezőbb

ajánlatot tevő ajá nlatában:

V.2. 11) Az érvénytelen aj ánlatot tevök
Az éivénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az éivénytelenség indoka:
Ajánlattevő

neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összefér hetetle nségi helyze t elhárítása érdekében az ajá nlattevö(k) á ltal t ett intézkedések Isme rtet ése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
5 - Beller Imre utca 87. számú társasház

Rész száma, elnevezése:
A szerző dés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredmé nyte le n eljárással kapcsolatos Informác ió
V.1. 1) A befejezetlen e ljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek

minősítetté k:

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen e ljárást

követően

indul-e új e ljárás?

V.1.5) Az összeférhetetle nségi h e lyzet e lhárítása é rdekében az ajánlattevö(k) által tett Intézked ések ismerte t ése:

V.2 Az eljárás eredmén ye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok szá ma:
V.2.2) Az é rvé nyes ajánlatot tevök
Ajánlattevők
Ajánlattevő

neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i}:

neve, székhelye

Adószáma

Archi-Plan System Kft, 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56

11940223242

1. Minőségi szempont a) Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi teivszállítási h atáridő (maximum 40
naptári nap) 37 b) Referenciák (minimum 1 · maximum 5) 5 2. Ár szempont a) Te ivezői díj 1.980.000,· HUF

V.2 .3) Az ajánlatok érté kelése
Az

ajá nla ttevő

A s úlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajá nlattevőnké n t:

neve:

V.2.4) Az ajánlat ok értékelése során a dható pontszám alsó és

fe lső

határa :

100
V.2.5) Az aj ánlatok é rtékelése s orán módszernek (módszereknek) az Isme rte tése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
aj ánlatok részszempontok szerinti tartalmi ele m einek értékelése során a ponthatárok közö tti pontszámot:

Ajánlatkéró az ajánlatokat az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el: Rész-szempontok: Súlyszámaik: 1. Minóségi szempont a)
A:z. eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidó (maximum 40 naptári nap) 40 b) Referenciák (minimum 1
- maximum 5) 15 2. Ár szempont a) Tervezói díj 45 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az

értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra. A módszer(e kJ meghatározása, amellyel a 11) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Abban az
esetben, ha az alacsonyabb érték a ke dvezőbb : P = (A legjobb/ A vizsgált) • (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb
érték a kedvezóbb: P = (A vizsgált/ A legjobb) * (P max - P min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma P max: a pontskála felsó határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés módszere: Ajánlatkéró az l -es „Minőségi szempont"-ok közül a. Tervszállítási határidőt"
az alábbiak szerint értékeli: Ajánlattevő 2018. november 15-ig vállalja a szerzódésben foglaltak teljesítését, akkor ezen részszempont
esetében 1 pontot kap, amennyiben 2018. október 2-ig vállalja a szerzódésben fog laltak teljesítését. akkor ezen részszempont esetében
a maximális. azaz 40 pontot kap. A két idópont közötti vállalás a 12. pont szerinti módszerrel kerül arányosításra. Ajánlatkéró az l-es •
Minóségi szempont"-ok közül a „Referenciát" az alábbiak szerint értékeli részenként: Ajá nlattevő az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított 24 hóna pban nettó 1 400 OOO.- Ft vagy azt meghaladó értékú l db, a szerző dés tárgyával
megegyezó referencia benyújtása esetén 7 pontot, 2 db, a szerzódés tárgyával megegyezó referencia benyújtása esetén 9 pontot, 3 dh,
a szerződés tárgyával megegyező referencia benyújtása esetén l l pontot, 4 db, a szerződ és tárgyával megegyezó referencia
benyújtása esetén 13 pontot, 5 db, vagy annál több referencia benyújtása esetén a maximális, azaz 15 pontot kap. A részletes ajánlat
elemzéséból kapott elemzési pontokat ajánlatkérő bírálati alszempontonként összegezi. és az így kapott elemzési pontösszegeket az
arányosítás módszerével értékeli. azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja ki az ajánlat
összpontszámát. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő az egyes pontszámokat két
tizedesjegy pontossággal számítja.
ajánlattevő

V.2 .6) A nyerte s

Ajánlattevó neve, címe, a dószáma, az ellenszolgáltatás összeg e é s ajánlata kiválasztásá nak Indokai:

Archi-Plan System Kft, 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56
Ajánlattevó tette az összességében

lege lőnyösebb

V.2.8) Alvállalkozó(k) Igénybe vétele:

11 94022324 2

ajánlatot, 1.980.0 00,- HUF összegben

Nem

V.2 .10) Az alkalmasság Igazolásában r észt vevó s zervezete k
A:z. erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek ) igazolása érdekében az
aj ánla ttevő

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes

ajánlattevő

ajánlatában:

V.2.7) A nyertes aj ánlatot k övetó Ie gkedvezóbb ajánla tot t evó n eve, címe, adószáma, az e llenszolgáltatás öss zege és
ajánlata kivá las ztásának Indokai:

V.2 .8) Alvállalkozó(k) igé nybe vét e le:
V.2. 10) Az alkalma ssá g iga zolásában rés zt

vevő

sze rvezet ek

A:z. erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajá nlattevő

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkod ik a nyertes ajánlatot követó legkedvezóbb ajánlatot

V.2 .11) Az é rvénytelen ajánlatot

tevő

ajánlatában:

tevők

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

Adószáma

Ajánlattevó neve, székhelye

V.2 .12) Az ös szeférhetetlensé gi helyzet elhárítása érde k é b en az ajánlattevő(k) által tett intézkedé s e k isme rtetése :

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

6 - Palá nk utca 119. számú tá rsasház

A szerződés száma :
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V. l Eredmé nytele n e ljárással kapcsolatos Információ
V.1.1) A befejezetlen e ljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minósítették:
Az eredr:iénytelenség indoka:

A szerzódés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen e ljárást követóen indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlen ségi helyzet elhá rítása é rdekéb e n az

ajánlattevő(k)

által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V. 2 .1) Ajánla tokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
V.2 .2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevók neve. címe és adószáma. alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevó neve. székhelye

Adószáma

Archi-Plan System Kft. 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56

11940223242

1. Minóségi szempont a) Az eljárást megindító felhívásban megjelöltnél korábbi tervszáUítási határidó (maximum 40
naptári nap) 37 b) Referenciák (minimum 1 - maximum 5) 5 2. Ár s zempont a) Tervezói díj 395.000,- HUF

V.2 .3) Az ajánlatok é rtéke lése
Az ajánlattevó neve :

A súlyszámmal szorzott é rtékelési pontszámok ajánlattevónként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszá m a lsó és

felső

határa:

100
V.2.5 ) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmJ elemeinek é rtéke lése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatké ró az ajánlatokat az alábbi érté kelési szempontok alapján bírálja e l: Rész-szempontok: Súlyszámaik: 1. Minóségi szempont a)
Az eljárást megindító felh ívásban megjelöltnél korábbi tervszállítási határidó (maximum 40 naptári nap) 40 b) Referenciák (minimum 1
- maximum 5) 15 2. Ár szempont a ) Tervezói díj 45 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: Az é rtékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az
értékelési pontszám maximumát. Minde n részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányositásra. A módszer(ek) meghatározása. amellyel a 11 ) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Abban az
esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezóbb: P = (A legjobb /A vizsgált) * (P max · P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb
érték a kedvezöbb: P = (A vizsgált/ A legjobb) * (P max - P min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma P max: a pon tskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelónyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés módszere: Ajánlatkéró az l-es „Minóségi szempont" -ok közül a „ Tervs zállítási határidőt"
az alábbiak szerint értékeli: Ajánlattevó 2018. november 15-ig vállalja a szerzód ésben foglaltak teljesítését, akkor ezen részsze mpont
esetében 1 pontot kap, ame nnyiben 2018. október 2-ig vállalja a szerzódésben foglaltak teljesítését. akkor ezen részszempont esetében
a maximális. azaz 40 pontot kap. A két i d ő pon t közötti vállalás a 12. pont szerin ti módszerrel kerül arányosításra. Ajánlatkéró az l -es.
M inőségi szempont"-ok közül a „Refe renciát" az alábbiak szerint értékeli részenként: Ajánlattevó az eljárást megind ító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számitott 24 hónapban nettó 250 OOO,- Ft vagy azt meghaladó értékú 1 db, a szerződés tárgyával
meg egyező referencia b enyújtása esetén 7 pontot, 2 db, a szerződ és tárgyával megegyezó refere ncia benyújtása esetén 9 pontot, 3 db,
a szerződés tárgyával me gegyező referencia benyújtása esetén 11 pontot, 4 db, a szerződés tárgyával megegyező referencia
benyújtása esetén 13 pontot, 5 db. vagy a nnál több referencia benyújtása esetén a maximális. azaz 15 p ontot kap. A részletes ajánlat
elemzéséből kapott elemzési pontokat ajánlatkérő bírálati alszempontonkén t összegezi, és az így kapott elemzési pontösszegeket az
arányosítás módszerével értékeli, azaz a legmagasabb elemzési pontösszeg kapja a maximális pontot, a többi matematikai a rá nypárral
megállapított pontértéket kap. Az így kapott pontok és az alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja ki az ajánlat
összpontszámát. A legmagasabb összp ontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő az egyes pontszámokat két
tizedesjegy pontossággal számítja.
V.2.6) A nyertes

ajánlattevő

Ajánlattevó n eve, címe, a d ószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokaJ:
Archi-Pla n System Kft. 1089 Budapest, Biró Lajos Utca 56
Aj ánl attevő

tette az összességében legelónyösebb ajánlatot. 395.000,- HUF összegben

V.2.8) Alvállalkozó(k) Igénybe vétele:

Nem

11 940223242

V.2.10) Az allcaJmasság Igazolásában részt vevó szerveze tei<
Az eróforrást nyújtó szezvezet(ek}, adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek} igazolása érdekében az
ajánlattevő

ezen szezvezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követó legkedvew bb ajánlatot tevó neve, c íme, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának Indokai:

V.2.8) AlvállaJkozó(k) Igénybe véte le:
V.2 .10) Az alkalmasság Igazolásában részt vevó szervezetek
Az erőforrást nyújtó szezvezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő

ezen szezvezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevók
Az éYVénytelen ajánlatot tevők neve, cúne, adószáma és az étvénytelenség indoka:
Ajánlattevő

neve, székhelye

Adószáma

V.2.12} Az összeférhetetlenségi h e lyzet elháritása érdekében az ajánlattevó(k) által tett intézkedése k ismertetés e:

VI. szakasz:

Kiegészítő

információk

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerzódéskötési moratórium ldótartama
Kezdete:

2018.07.11 .

2018.07.21.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének idópontja:

2018.07 .08.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének ldópontja:

2018.07.11.

VI.1.4) Az összegezés módosításának Indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI. l . 7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának ldópontja:
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VI.1.10) További Információk;
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