Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága - 1051 Budapest, Nádor utca 7.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
MTA Humán Tudományok Kutatóházának szerkezetépítése, homlokzatképzés, ázás és szélmentes
állapotelérése
Mennyisége:
Építendő épület: - 2 szint monolit vasbeton szerkezet építése; 1. irodatorony monolit vasbeton
szerkezeteinek építése 8 szint; 2. irodatorony monolit vasbeton szerkezeteinek építése 4 szint;
könyvtár torony építése 6 szint. Homlokzatképzés, tetőfedés vízelvezetéssel, villámvédelem.
-2 szint 3200 m2
-1 szint 3100 m2
Földszint 2760 m2
1. emelet 2434 m2
2. emelet 2320 m2
3. emelet 2320 m2
4. emelet 2156 m2
5. emelet 1258 m2
6. emelet 1258 m2
7. emelet 901 m2
8. emelet 901 m2
Mindösszesen (nettó m2 ) : 22608 m2
A tételes mennyiségeket az ajánlati dokumentáció részeként átadásra kerülő árazatlan költségvetés
fogja tartalmazni.
3. A választott eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény II. rész XII. fejezet szerinti meghívásos
közbeszerzési eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra
és közzétételének napja: --6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. december 24-én, 2013/S 249-434159
szám alatt került közzétételre, melyet ajánlatkérő egy alkalommal, 2014. január 23-án TED 2014/S
016-023665 számon megjelent hirdetménnyel módosított.
Az ajánlattételi felhívás 2014. április 1-jén, majd az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló
tájékoztató 2014. május 5-én került megküldésre.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: --c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 7 darab
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9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Ajánlattevő neve és címe
CFE Hungary Építőipari Kft.
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 21.)
Kalotherm Zrt.
(1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.)
LATEREX Építő Kft. (1095 Budapest, Hídépítő utca
1-12.) és West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u. 1)
Magyar Építő Zrt.
(1149 Budapest, Pillangó u. 28.)
Market Építő Zrt.
(1037 Budapest, Bojtár utca 53.)
Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő
Kft.
(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. D ép. Infopark)
SWIETELSKY Magyarország Kft.
(1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B ép. V. em.)

Ajánlati ár
nettó 1.977.917.000 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.511.954.590 HUF
nettó 1.777.749.231 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.257.741.523 HUF
nettó 1.975.990.037 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.509.507.347 HUF
nettó 2.173.477.593 HUF + 27%
ÁFA, azaz 586.870
bruttó 2.760.463 HUF
nettó 1.878.017.644 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.385.082.408 HUF
nettó 1.868.737.141 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.373.296.168 HUF
nettó 1.961.678.232 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.491.331.355 HUF

A fenti ajánlattevők ajánlatai megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglaltaknak.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): --c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: --d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve, címe
Kalotherm Építőipari Zrt.
(1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.)

Ajánlati ár
nettó 1.777.749.231 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.257.741.523 HUF
A közbeszerzési eljárásban a fenti táblázatban szereplő ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve, címe
Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. D ép. Infopark)

Ajánlati ár
nettó 1.868.737.141 HUF + 27 %
ÁFA, azaz
bruttó 2.373.296.168 HUF
A közbeszerzési eljárásban a fenti táblázatban szereplő ajánlattevő nyújtotta be a második
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: zsaluzási mukák (részben), betonacél szerelés (részben),
betonozási munkák (részben), acélszerkezeti munkák (részben), lágyfedésű lapostető készítése,
bádogos munkák, homlokzat hőszigetelése, homlokzati burkolat (kerámia) készítése, homlokazti
fémlemez burkolat készítése, alumínium szerkezetű nyílászárók elhelyezése (részben), lakatos
munkák, csapadékbíz elvező rendszer kiépítése, tűzgátló festés készítése, elektromos munkák,
villámvédelem
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: földmunka –
részfeladatok, alapozási munkák – részfeladatok, monolit vasbeton szerkezetépítési munkák –
részfeladatok, homlokzatképzési munkák – részfeladatok, tetőfedési munkák – részfeladatok,
csapadékvízelvezetési munkák – részfeladatok, villanyszerelési munkák – részfeladatok,
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. július 8.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. július 17.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. július 7.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. július 7.
18.* Az összegezés módosításának indoka: --19.* Az összegezés módosításának időpontja: --20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --21. * Az összegezés javításának indoka: --22. * Az összegezés javításának időpontja: --23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --24.* Egyéb információk: Átcsoportosítások következtében rendelkezésre álló összeg nagysága nettó
1.870.000.000,-Ft, mely lehetővé tette az eljárás eredményesen történő lezárását.
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

