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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaAjánlatkérő 
neve:

SZTNH - különféle épületátalakítási munkálatokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000602242018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EKRSZ_
22917300

Budapest HU110 1081

II.János Pál pápa tér 7.

Szarvas Anna

anna.szarvas@hipo.gov.hu +36 14745944

Prime Consulting Tanácsadó Kft. EKRSZ_
47862757

Budapest HU110 1133

Esztergomi Út 6.

Szabó Balázs

kozbeszerzes@primeconsulting.hu
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

2018.08.30

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

Meglévő 8 db iroda átalakítása-és felújítása összesen 185 m2 alapterületen a II. János Pál pápa tér 7. sz. alatt, továbbá 1 db iroda és 1 
db vizesblokk felújítása összesen 15 m2 alapterületen a Zoltán utca 6. sz. alatt. A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

SZTNH - különféle épületátalakítási munkálatok

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.sztnh.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.sztnh.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész, XVII. fejezet, 115. § (1) bek.

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója alapján az ajánlati ár tekintetében a fordított 
arányosítás módszerét alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 0-10. A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a szakember értékelése esetében az alábbi módszert 
alkalmazza: pontkiosztás, ahol az igen=10 pont, a nem=0 pont.

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:

700ÁTAD-LAK Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

658Klarks Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 29.519.058 Ft Ajánlattevő bevon-e a teljesítésbe a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező szakembert (igen/nem): nem Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt 
alkalmassági feltételeknek.

13502416241ÁTAD-LAK Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1043 Budapest, Munkásotthon 
Utca 25. VI/24

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 31.395.048 Ft Ajánlattevő bevon-e a teljesítésbe a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező szakembert (igen/nem): nem Ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt 
alkalmassági feltételeknek.

25166121243Klarks Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 Budapest, Előpatak Utca 22.

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:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka



EKR000602242018

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:

2019.01.21Lejárata:2019.01.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 29.519.058 Ft Ajánlattevő bevon-e a teljesítésbe a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező szakembert (igen/nem): nem Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, megfelel az előírt 
alkalmassági feltételeknek, és ezen ajánlattevő tette a legjobb ár-érték értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb 
ajánlatot.

13502416241ÁTAD-LAK Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1043 Budapest, Munkásotthon Utca 25.
VI/24

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

építési munkálatok részfeladatai

nem ismertek

2019.01.15

2019.01.15
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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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:




