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II.szakasz: Tárgy

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Erzsébet Tér új kandeláber oszlopok kihelyezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001476532022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. 13998521241

Nádor Utca 36

Budapet HU110 1051

Fekete József

feket.jozsef@belvar.hu +36 303260948

Nessum Szolgáltató Betéti Társaság 22553025243

Vörösmarty Utca 3/a III. 48.

Budapest HU110 1201

Torma Judit

torma.judit@nessum.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

2022.09.27

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

Erzsébet Tér új kandeláber oszlopok kihelyezése
Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, 6m magas HORUS 1m karkinyúlással 71W LED teljesítmény 3000K optika T3        5        
db
Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, 4,5m magas Hofeka kúpos oszlop, fénypont magasság 4m, oszloponként 3 db XEON 2 
53W LED teljesítmény 4000K ORLEANS optika        3        db
És kapcsolódó kivitelezési munkák a Műszaki leírás szerint.

Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az 
egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Erzsébet Tér új kandeláber oszlopok kihelyezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

Nettó összesen ellenszolgáltatás (nettó Ft): 35992336
Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap): 1
Legjob ár-érték arányt megtestesítő ajánlat.

12319020242FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1155 
Budapest, Rekettye Utca 49.

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)

ár: fordított arányosítás, előteljesítés: egyenes arányosítás

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:

1001

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

Szöveges értékelés:

7050.20FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó összesen ellenszolgáltatás (nettó Ft): 35992336
Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap): 1
Ajánlata a lebonyolító – Nessum Bt. nevében eljáró dr. Torma Judit – által előterjesztettek szerint a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt dokumentumokat teljeskörűen tartalmazza. Az ajánlattal szemben hiánypótlási felszólításra nem volt 
szükség.

A fentiek alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő, 
közbeszerzési és jogi szempontból érvényes. Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.

12319020242FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1155 Budapest, Rekettye Utca 49.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Kbt. 115.§ szerinti eljárásban a moratórium időtartama 5 nap.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.10.24Lejárata:2022.10.19Kezdete:

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:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Hufer-Bau Kft. nyújtotta be, azonban a vállalt előteljesítés mértéke (147 nap) a 
teljesítési határidővel (20 hét, azaz összesen 140 nap) nincs összhangban. Ajánlatkérő felvilágosítás kérésben kérte az 
ellentmondás feloldását. Ajánlattevő az ellentmondást nem oldotta fel, a kért felvilágosítást nem adta meg, így ajánlata 
érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek (Kbt. 73.§ (1) bek. e) pont).

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12626704243Hufer-Bau épitöipari szolgáltató és kereskedelmi Kft., Magyarország 1193 Budapest, Könyvkötő 
Utca 22.

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:

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:

2022.10.18

2022.10.18
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Benyújtott ajánlatok:
Ajánlattevő neve: R.S.Z. Építőipari Kft. 
Székhelye: 1147 Budapest Öv Utca 161/a.
Nettó összesen ellenszolgáltatás (nettó Ft): 36979153
Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap) 0

Ajánlattevő neve: FAUNA-DUÓ Kft.
Székhelye: 1155 Budapest Rekettye Utca 49.
Nettó összesen ellenszolgáltatás (nettó Ft): 35992336
Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap): 1

Ajánlattevő neve: Hufer-Bau épitöipari szolgáltató és kereskedelmi Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1193 Budapest Könyvkötő Utca 22.
Nettó összesen ellenszolgáltatás (nettó Ft): 36527061 
Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap): 147

Ajánlattevő neve: Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2151 Fót Széchenyi István Utca 8
Nettó összesen ellenszolgáltatás (nettó Ft): 36120620
Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap): 0

A Nagy Builder kft        Magyarország, 1106 Budapest Fehér Út 1 felkért gazdasági szerepő nem tett ajánlatot.

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:
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