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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:

2018.11.15

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 VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 kódszámú „A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban 
található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása” című pályázati megvalósításához kapcsolódóan 8 barlang és 1 
mesterséges üreg bejáratának kiépítése, illetve lezárásának felújítása, járatbiztosítása, ajtócseréje és létracseréje vállalkozási 
szerződés keretében. Barlangok Budai-hg: Mátyás-hegyi-barlang - a barlang 8 helyszínén járatbiztosítási munkálatokkal stabilizálni az 
omladékos és veszélyes járatszakaszokat - bejárati akna 8 méter hosszú, nagyteherbírású acéllétra gyártása és beépítése, 
tüzihorganyzott kivitelben - A létra mögötti falazat javítása, cementhabarcsba - a létra előtti járófelület elbontása, ki- és elszállítása, és 
újraépítése - létra előtti védőkorlát cseréje Harcsaszájú-barlang - a bejárati lezárás felújítása - létracsere és új létrák beépítése (kb. 77 
m), - lépőfokok, lépőcsavarok stb. (kb. 180 db). - kapaszkodókötelek (kb. 40 m) tartozékokkal (nittfül, alapcsavar és mailon kb. 14-14 
db) beépítése, - útkijelölés (rozsdamentes pálcák, hosszú élettartamú tartós zsinórral) Királylaki-barlang - barlang bejárat lezárása - 
járat stabilizálása (a bejárat jobb oldalán, max. 2 m2 fal építése) - a bejárati omlás stabilizálása (acélszerkezetű trepni/podesz kiépítése
, részben a létrához, részben a falhoz rögzítve) Barlangok Pilis: Pilis-barlang - a bejárati lezárás felújítása Szopláki-ördödlyuk - a 
bejárati akna alján található lezárás felújítása - omladékos szakasz stabilizálása, a terem végében lévő szálkő falnál akna kiépítése - a 
teremből nyíló folyosóból a rakott falak formájában felhalmozott törmelék eltávolítása - tereprendezés, az eredetihez közeli állapot 
visszaállítása - fix nittek telepítése az ajtó után Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelőbarlang - a mederszintbe ajtó kiépítése és lezárása 
Klotild-barlang - a barlang nagyterme utáni szűkület lezárása Nagy-Somlyóhegyi-barlang - a bejárati lezárás felújítása - ragasztott fix 
nittfülek beszerelése Mesterséges üreg Szokolya – Lukácsszállási vasbánya - felső bejárat lezárása - felső bejárati zóna biztosítása - 
Mindkét aknához védőkorlát kiépítése Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az egyes helyszínek esetében a munkavégzés 
tekintetében az alábbi korlátozások érvényesek: Sorsz. Projekt környezet Denevértelelés, illetve nász miatti korlátozás Barlang 1. 
Harcsaszájú-barlang augusztus 15.- április 30. 2. Mátyás-hegyi-barlang NR 3. Királylaki-barlang november 1.- április 30. 4. 
Pilis-barlang augusztus 15.- április 30. 5. Szopláki-ördöglyuk augusztus 15.- április 30. 6. Szurdok-völgyi 2.sz. vny. NR 7. 
Klotild-barlang november 1.- április 30. 8. Nagy-Somlyóhegyi-barlang november 1.- április 30. Mesterséges üreg 9. 
Lukácsszállási-bánya augusztus 15.- április 30. Azoknál a beavatkozásoknál ahol időbeli korlátozás van, ott ebben az időintervallumban
a munkavégzés szigorúan tilos! Továbbá azokon a helyszíneken ahol nincs időbeli korlátozás, de a denevérek jelenlétére lehet 
számítani, ott fokozott körültekintéssel kell a munkát végezni. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ellenszolgáltatás összege: nettó 44 545 000,- HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési 
szempontok szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot.

10352638205Nova-Alpin Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3762 Szögliget, Ipari terület

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ár: A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő a fordított 
arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva. Minőségi kritérium: a legjobb ajánlat (a legmagasabb 
érték) kapja a maximális 10 pontot, többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki mindig a 
legjobb ajánlathoz viszonyítva.

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:

64398

Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva) Súlyszám: 70 Értékelési pontszám: 10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 700 A szerződés teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlattételi felhívás 
III.1.3) M1.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet 
szakmai tapasztalata Súlyszám: 30 Értékelési pontszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 300

Szöveges értékelés:

1000Nova-Alpin Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban meghatározva): 44 545 000 HUF A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az 
ajánlattételi felhívás III.1.3) M1.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet 
szakmai tapasztalata (hónapban meghatározva): 156 hónap Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazolta.

10352638205Nova-Alpin Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3762 Szögliget, Ipari terület

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

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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

Érvénytelenség indoka: 1) Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként az EKR-ben nyilatkozniuk kellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kc) alpontja tekintetében. Ajánlattevő a fentiekre vonatkozó nyilatkozatában nem jelölte, hogy szervezetük vonatkozásában van 
vagy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik, illetve nem adta meg e szervezetek nevét. Ajánlattevő a hiányt 
hiánypótlás keretében sem pótolta. 2) A Közbeszerzési Dokumentumok I.3.2. pontja szerint a minőségi szempont szerinti 
megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat): A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, 
az ajánlattételi felhívás III.1.3) M1.B. pont szerinti szakembernek a megnevezése, képzettsége ismertetése. (a III. Fejezet 7. 
számú mellékletében megadott tartalommal.) A bemutatott szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata. 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajza egyszerű másolata (úgy, hogy az önéletrajzból 
egyértelműen derüljön ki egyrészt az alkalmassági követelményként meghatározott szakmai tapasztalat, másrészt az értékelési 
részszempont szerint értékelni kívánt, az alkalmassági követelményként meghatározott szakmai tapasztalaton felüli többlet 
szakmai tapasztalat). (a III. Fejezet 8. számú mellékletében megadott tartalommal.) A bemutatott személy kifejezett nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban 
közreműködik. (a III. Fejezet 9. számú mellékletében megadott tartalommal.) Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a bemutatott 
szakemberrel kapcsolatos alábbi dokumentumokat: • A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kézzel aláírt szakmai 
önéletrajza egyszerű másolata (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki egyrészt az alkalmassági követelményként 
meghatározott szakmai tapasztalat, másrészt az értékelési részszempont szerint értékelni kívánt, az alkalmassági 
követelményként meghatározott szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalat). (a III. Fejezet 8. számú mellékletében 
megadott tartalommal.) • A bemutatott személy kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban közreműködik. (a III. Fejezet 9. számú mellékletében megadott 
tartalommal.) Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 3) Az ajánlati felhívás V.2)5. pontja szerint az 
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a 
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák). A Közbeszerzési Dokumentumok I.3.2. és I.3.3. pontja szerint az ajánlathoz 
szakmai ajánlatként csatolni kell a megajánlott vállalási árat alátámasztó tételes, beárazott költségvetést. Ajánlattevő 
ajánlatában nem csatolta a megajánlott vállalási árat alátámasztó tételes, beárazott költségvetést. A hiány hiánypótlás keretében
a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján nem volt pótolható. Ajánlattevő ajánlata a fentiek okán a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján (az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit) érvénytelen.

11903512215Alpin-Salewa Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 
Nyíregyháza, Debreceni Út 106/b

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:

valamennyi munkafázisban

nem ismert
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.01.07 17:46:31 Darago

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról javítása 2019.01.25 17:51:09 Darago

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

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:

2019.01.25VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.01.25VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

Az Alpin-Salewa Zrt. ajánlattevő vonatkozásában az érvénytelenség indokolása nem terjedt ki valamennyi érvénytelenségi okra.

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:

2019.01.30Lejárata:2019.01.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.01.08

2019.01.08




