
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék 

Postai cím: Markó u. 27.  

Város: Budapest  Postai irányítószám: 1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás  

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. szám alatti épülete belső 

rekonstrukciója  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. szám alatti épülete 

belső rekonstrukciója 1213,4 m2 alapterületen 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti 

közbeszerzési eljárást alkalmazza, figyelemmel a közbeszerzés becsült értékére 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti közvetlen felkéréssel indított  

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: ----- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2015/12/29 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [] Elnevezés: Vállalkozási Szerződés  

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 --- 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

V.2 Az eljárás eredménye2 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

I. sz. ajánlat  Cégnév: Gyenes Bau Kft. 

Cég székhelye: 1239 Budapest, Káposztásföld utca 28. 

 

Bírálati részszempont Ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban meghatározva)      99.822.778,- Ft   

2. Teljesítési biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1,5 %  

3. Jótállás időtartama (hónapokban megadva)  

   minimum 36 hónap, maximum 60 hónap 
40 hónap 

4. Jótállási biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1,2 %  

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltaknak, valamint a 

jogszabályi előírásoknak. 

 

II. sz. ajánlat  Cégnév: Bódi-bau Kft. 

Cég székhelye: 1194 Budapest, Zólyom u. 8. 

 

Bírálati részszempont Ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban meghatározva)      99.895.438,- Ft  

2. Teljesítési biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1 %  

3. Jótállás időtartama (hónapokban megadva)  

   minimum 36 hónap, maximum 60 hónap 
36 hónap 

4. Jótállási biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1 %  

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltaknak, valamint a 

jogszabályi előírásoknak. 

 

III. sz. ajánlat   Cégnév: Architéma Kft. 

Cég székhelye: 1037 Budapest, Bokor u 9-11. 

Bírálati részszempont Ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban meghatározva)      99.962.056,- Ft  

2. Teljesítési biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1 %  

3. Jótállás időtartama (hónapokban megadva)  

   minimum 36 hónap, maximum 60 hónap 
36 hónap 

4. Jótállási biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1 %  

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltaknak, valamint a 

jogszabályi előírásoknak. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 



ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: --- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-11 

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:2 A 

pontszámok megadása akként történt, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat a 

maximális pontszámot kapta, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő 

arányosítással kerültek meghatározásra. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Gyenes Bau Kft. (1239 Budapest, Káposztásföld utca 28.) 

Bírálati részszempont Ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban meghatározva)      99.822.778,- Ft 

2. Teljesítési biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1,5 % 

3. Jótállás időtartama (hónapokban megadva)  

   minimum 36 hónap, maximum 60 hónap 
40 hónap 

4. Jótállási biztosíték (a nettó ajánlati ár %- ban meghatározva) 
   minimum 1 %, maximum 5 % 

1,2 % 

 

Ajánlattevő adta Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot. 

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

kiválasztásának indokai:2  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: épület gépészet, parkettázás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 ---- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:-- 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében 

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

Épület gépészet – JONIX-X Ép.gép és Klímatech.Kft., Cool Point Kft. 

Ajánlat
Ért. 

pontsz.

Ért. 

pontsz.*súlysz.
Ajánlat

Ért. 

pontsz.

Ért. 

pontsz.*súlysz.
Ajánlat

Ért. 

pontsz.

Ért. 

pontsz.*súlysz.

Ajánlati ár (nettó Ft-ban 

meghatározva) 
40 99  822  778    11 440 99  895  438 10,99 439,71 99  962  056 10,99 439,44

Teljesítési biztosíték (a nettó ajánlati 

ár %- ban meghatározva)

   minimum 1 %, maximum 5 %

30 1,50 11 330 1 7,67 230 1 7,67 230

Jótállás időtartama (hónapokban 

megadva) minimum 36 hónap, 

maximum 60 hónap

20 40 11 220 36 10 200 36 10 200

Jótállási biztosíték (a nettó ajánlati 

ár %- ban meghatározva)

   minimum 1 %, maximum 5 %
10 1,2 11 110 1 9,33 93,33 1 9,33 93,33

Összesen: 1100 963 ,04 962 ,78

Bírálati részszempont Súlyszám

Gyenes Bau Kft. Bódi-bau Kft. Architéma Kft.



Parkettázás – Ber-Parkett 2000 Bt. 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 tevők2 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama (éééé/hh/nn) 
Kezdete: 2016/02/23. Lejárata: 2016/02/27. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/02/22 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/02/22 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

  

  
1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 


