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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 308631148Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 96508750Fax: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

Győri TörvényszékAjánlatkérő 
neve:

Győri Törvényszék épülete homlokzatának felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR001555402019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Győri Törvényszék EKRSZ_
20709262

Szent István Út 6

Győr HU221 9021

Nagy Péter

nagyp@gyorit.birosag.hu +36 96508771

Galeton Vezetési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
29869936

Makkos-erdő Sor 26. I. em. 2.

Szeged HU333 6724

Borka-Szász Tamás

borkaszasztamas@gmail.com
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

01A 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:

2019.11.29

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

Kbt. 115. § (1) bekezdés

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

A Győri Törvényszék 1 db épülete Jókai utcai, börtön felőli homlokzati felújításának kivitelezése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Győri Törvényszék épülete homlokzatának felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.e-cegjegyzek.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

III. rész

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Igen



EKR001555402019

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:

Ajánlattevő által kért, minden költséget tartalmazó bruttó vállalási ár (Ft): 94 000 000,- Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot.

14019032208Quality House Korlátolt Felelősségű Társaság, 9026 Győr, Vízmű Utca 2.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatot a legjobb ár-érték arány mint értékelési módszertan alapján bírálja el (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont), a 
következő részszempontok alapján: 1. Ajánlattevő által kért bruttó ellenszolgáltatás értéke (Ft); súlyszám: 70; 2. Ajánlattevő által 
vállalt jótállási garancia időtartama (naptári hónap), súlyszám: 30; Ajánlatkérő a fenti részszempontoknál az arányosítás relatív 
értékelési módszerét alkalmazza, azaz a legkedvezőbb ajánlati értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontszámot, a további 
pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. Az egyes részszempontokra adott pontszám ezt követően 
az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül, ez adja a súlyozott pontszámot, ezek összege a súlyozott 
összpontszámot. A 2. részszempont (Ajánlattevő által vállalt jótállási garancia időtartama) esetében 96 hónap vagy ennél hosszabb 
jótállási garancia időtartam vállalása esetén ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad, illetve az ajánlattevő 
vállalása nem lehet kevesebb, mint 36 hónap (Kbt. 77. § (1) bekezdés).

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:

1000

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

Ajánlattevő egyetlen érvényes ajánlattevőként az 1. értékelési részszempont (kért bruttó ellenszolgáltatás 
értéke) esetében 7000, míg a 2. értékelési részszempont (vállalt jótállási garancia időtartama) esetében 3000, 
mindösszesen 10000 súlyozott pontot kapott.

Szöveges értékelés:

10000Quality House Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által kért, minden költséget tartalmazó bruttó vállalási ár (Ft): 94 000 000,- Ajánlattevő által vállalt jótállási garancia
időtartama (naptári hónap): 36 Ajánlattevő minden előírt igazolást és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
dokumentumot benyújtott, alkalmas a szerződés teljesítésére.

14019032208Quality House Korlátolt Felelősségű Társaság, 9026 Győr, Vízmű Utca 2.

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:

bádogos munka, felületképzési munkák, egyéb szakipari munkák

nem ismert
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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:

2019.12.28Lejárata:2019.12.23Kezdete:

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:

Ajánlattevő nem nyújtott be végső ajánlatot, ezért ajánlata – tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésében foglaltakra – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

13941770208FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9028 Győr, Richter 
János Utca 3

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:

2019.12.23

2019.12.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




