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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Piac tér 12-14. alatti épület udvarának felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejerAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22514769Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Fejér Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Piac tér 12-14. alatti épület udvarának felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001014862019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal EKRSZ_
21145906

Szent István Tér 9

Székesfehérvár HU211 8000

Izsák Magdolna

izsak.magdolna@fejer.gov.hu +36 22526958
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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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A 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:

2019.10.07

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

A Székesfehérvár, Piac tér 12-14. szám alatti épület udvarának felújítása vállalkozási szerződés keretében. Az építési beruházást a 
műszaki dokumentációban, tervdokumentációban foglaltak alapján és a szerződéstervezetben meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően kell elvégezni. A munkálatok a következő főbb munkanemekből állnak: - meglévő gyeprács/térkő burkolat felszedése és 
elszállítása; - burkolat alatti közművek állapotának vizsgálata, rossz állapotú távhő-, csapadékvíz- és szennyvízcsövek cseréje az 
ingatlan területén; - új térkőburkolat kialakítása, csapadékvízelvezetés; - térkőburkolatot követően akadálymentes, illetve néhány 
további újabb parkolóhely kijelölése;

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

1. Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár/Ft): 51 546 690 2. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): igen 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több): 0 Ajánlata teljes körű, 
megfelel a kiírásban szereplő feltételeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69.§(4) bekezdése alapján megfelelően igazolta és ajánlata a 
legkedvezőbbnek minősül.

11156734243"KRISTÁLY-99" Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft, Magyarország 1096 BUDAPEST, Sobieski János 
Utca 27/A

1. Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár/Ft): 53 699 715 2. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): nem 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több): 0 Ajánlata teljes körű, 
megfelel a kiírásban szereplő feltételeknek.

11121426208Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., Magyarország 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

1. Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár/Ft): 52 561 190 2. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): nem 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több): 0 Ajánlata teljes körű, 
megfelel a kiírásban szereplő feltételeknek.

25282878207Az-Gép Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 8111 Seregelyes, Helyrajzi szam 0313/21

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2020.01.16

2020.02.04
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