9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki tartalom és árazatlan költségvetés alapján
az Országház távfelügyeleti és távvezérlési rendszerének bővítése, a korábban kiépített de
elavult vezérlő egységek felújítása, cseréje, régi berendezések elbontása, építészeti helyreállítási
munkák elvégzése. A közbeszerzés tárgya szerinti feladatokat az Országház folyamatos
működésének biztosítása mellett kell végezni. A nyertes ajánlattevő kötelezettségei magukban
foglalják
- a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítése során felújításra,
beépítésre, lecserélésre kerülő berendezések, eszközök beüzemelését, beállítását, üzembe
helyezését,
- műszaki tartalomban megjelölt régi berendezések kiegészítését, cseréjét,
- építészeti helyreállítási munkák elvégzését,
- az ajánlattételi felhívás dokumentációjának részét képező műszaki tartalom, feladatok
teljes körű megvalósítását, minden munka, feladat elvégzését, amely a teljesítés során
létrejött eredmény, átadott eszközök, kiépített rendszer, rendszerelemek rendeltetésszerű,
biztonságos használatához szükséges.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés
szerinti feladatok elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges megvalósulási terv (dokumentáció)
elkészítése és átadása Ajánlatkérőnek, valamint a szükséges engedélyek ügyintézése.
A munkavégzés során keletkező hulladékok - az építőipari tevékenységre vonatkozó
jogszabályoknak, és a környezetvédelmi illetve egyéb hatályos előírásoknak megfelelő kezelése a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.
A nyertes ajánlattevő feladata az összes esetlegesen szükséges engedély, szakvélemény,
hozzájárulás, jóváhagyás, kivitelezéshez (teljesítéshez) szükséges egyéb dokumentum kiadása,
megszerzése érdekében ügyintézés és az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése. A nyertes
ajánlattevő minden szükséges engedélyt, hozzájárulást, jóváhagyást stb. az Ajánlatkérő
meghatalmazottjaként, Ajánlatkérő nevére köteles a hatóságoktól beszerezni.
A nyertes ajánlattevő feladatát és kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges összes organizációs feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő egyéb feladatai:
- Folyamatos koordináció és tájékoztatás biztosítása a – közbeszerzési eljárás
eredményeként kötendő – szerződés alapján folyó munkavégzésről, szakági
munkanemekről az Országházban folyó más munkák zavartalansága érdekében.
- A nyertes ajánlattevő elkészíti és (1 papír alapú példányban és 1 digitális példányban)
átadja mindazon műszaki dokumentumokat az Ajánlatkérő részére, amelyek a Szerződés
szerinti feladatok, munkák teljes körű megvalósításához, a megvalósítás
dokumentálásához és az átadás-átvételi eljárásához szükségesek.
- A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a – közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő –
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szerződés alapján megépített rendszerre és rendszerelemekre illetve az azok
megvalósítása során beépített, átadott, szállított eszközökre, berendezésekre vonatkozó
kezelési útmutatók átadása Ajánlatkérő részére.
- A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által megnevezett szakembereket betanítani
(oktatni) a – közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő – szerződés alapján megépített
rendszer és rendszerelemek illetve az azok megvalósítása során beépített, átadott,
szállított eszközök, berendezések működtetésére, kezelésére, üzemeltetésére és ezt
jegyzőkönyvvel igazolni.
CPV:
45310000-3
45317300 -5
45262600-7

Villamos szerelési munka
Villamos elosztó berendezések szerelése
Különféle különleges szakipari munkák

3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió
forintot. Jelen közbeszerzés becsült értéke nettó 24.500.000,-Ft.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: --6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívást 2015. október 28-án küldte
meg Ajánlatkérő Ajánlattevők számára.
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): Három
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, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
KERITERV Mérnök Kft. 2040 Budaörs, Dózsa György u. 14/1.
Ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően
igazolta, hogy kizáró okok nem állnak fenn.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságát Ajánlattevő árbevételről szóló nyilatkozat benyújtásával
igazolta.
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Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasságát az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően,
teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetésével és a szakember képzettségét, végzettségét
igazoló oklevél, dokumentum benyújtásával igazolta.
A vállalkozói díj nettó összege: 24.426.710,-Ft
NDN Elektric Kft. 1086 Budapest, Dankó utca 32.
Ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően
igazolta, hogy kizáró okok nem állnak fenn.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságát Ajánlattevő árbevételről szóló nyilatkozat benyújtásával
igazolta.
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasságát az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően,
teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetésével és a szakember képzettségét, végzettségét
igazoló oklevél, dokumentum benyújtásával igazolta.
A vállalkozói díj nettó összege: 24.602.080,-Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
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:
SAUTER Automatikai Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.
A SAUTER Automatikai Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az érvénytelenség oka, részletes indoka:
A SAUTER Automatikai Kft. ajánlatának 7. oldalán található, kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat
tényleges tulajdonosként nem természetes személyeket tüntet fel, ez így nem felel meg a tényleges
tulajdonos – 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjában definiált – fogalmának és a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak. Ajánlatkérő 2015. november 18-án kérte a
SAUTER Automatikai Kft.-t, hogy pótolja a hiányt az ajánlattevőre vonatkozóan a 2007. évi
CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó
lakóhelyét bemutató nyilatkozat benyújtásával.
A SAUTER Automatikai Kft. az ajánlatkérő által megküldött hiánypótlási felhívásban a kizáró
okokkal kapcsolatos hiány tekintetében előírt hiánypótlási határidőre nem teljesítette a hiánypótlást,
így ajánlatából nem állapítható meg, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontja szerinti kizáró ok.
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Ha a hiánypótlást az ajánlattevő nem teljesíti, ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt
veheti figyelembe a Kbt. 67. § (9) bekezdése alapján. Erre figyelemmel a bírálóbizottság
megállapította, hogy a SAUTER Automatikai Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
KERITERV Mérnök Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 14/1.)
A vállalkozói díj nettó összege: 24.426.710,-Ft
Ez az Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot, az ajánlat megfelelő Ajánlatkérő számára.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
NDN Elektric Kft. (1086 Budapest, Dankó utca 32.)
A vállalkozói díj nettó összege: 24.602.080,-Ft
Ez az Ajánlattevő nyújtotta be – a nyertes ajánlatot követően – a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, az ajánlat megfelelő Ajánlatkérő számára.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: PC-s és alállomási programok megírása
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: villanyszerelés
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: 2015. december 08.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. december 17.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. december 07.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. december 07.
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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: ---.
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.
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