9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy: Megbízási szerződés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest XII. kerület 10947/1 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlanon több ütemben megvalósítani tervezett Médiaház – Műteremház beruházáshoz kapcsolódó
előkészítő mérnöki tanácsadói feladatok elvégzésére, illetve szolgáltatások nyújtására.
A közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
Mennyiség:
1.
Megbízói egyeztetések
Megbízó igényeinek megismerése, egyeztetések lefolytatása a Megbízó felelős vezetőivel, az átadott előzetes
vizsgálatok megismerése, felhasználása a végleges tervezési és műszaki követelmények kidolgozásához.
A Tervezői Szerződés megkötésétől kezdve Megbízott a koncepció terv tartalmának betartása érdekében heti
rendszerességgel megszervezi és levezeti a generál kooperációt, melyre meghívja a Tervezőket és a Megbízó
képviselőit. Intézkedik a szükséges Megbízói döntések időben történő meghozatala érdekében, azok továbbításában
a Tervezők felé, illetve ellenőrzi azok beépítését a vonatkozó tervekbe.
Megbízott az építési engedélyezési terv készítése során, részt vesz a konzultációkon, egyeztetéseken a Megbízó
igényeit képviselve, valamennyi szakágra kiterjedően a szükséges mértékben (elektromos, magas- és mélyépítő,
gépész), valamint elvégzi a megajánlott műszaki megoldások felülvizsgálatát.
Megbízott a tervezés során folyamatosan ellenőrzi, hogy a tervdokumentációk:
(a)
teljes körűek-e;
(b)
teljesítik-e a tervdokumentációk a hatósági, szakhatósági és közműszolgáltatói kikötéseket;
(c)
a tervi megoldások megfelelnek-e a Megbízó igényeinek, tervezési programnak, a műszaki
követelményeknek és a vonatkozó szerződésben valamint Jogszabályokban foglaltaknak;
(d)
a tervi megoldások gazdaságosan kivitelezhetők-e.
(e)
megfelelnek-e a tervezési programban rögzített műszaki tartalomnak.
Megbízott felülvizsgálja, hogy a leszállított építési engedélyezési- megvalósíthatóak-e illetve kielégítik-e a Megbízó
által állított követelményeket és szükség esetén intézkedik az adott dokumentáció kiegészítésére.
2. Szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése
•
Megbízott a Tervezőkkel együttműködve tanácsadóként részt vesz a szükséges engedélyek (ideértve a
szakhatósági és közmű-hozzájárulásokat illetve engedélyeket is) beszerzésében,
•
az építési engedély beszerzése a Megbízó feladata, melyben a Megbízott Megbízó kérésére közreműködik;
•
Megbízott felülvizsgálja és értékeli a szakhatósági, valamint az építési engedélyben foglalt kikötéseket,
azoknak a terveken történő átvezetését ellenőrzi és a kivitelezés irányítása során azok teljesítéséről gondoskodik. Az
engedélyeztetésről jelentést készít külön felhívva Megbízó figyelmét a lehetséges időbeni és műszaki kockázatokra a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
A Megbízott minden tervfázis végén írásbeli jelentést készít.
A jelentésnek teljeskörűen elemeznie kell az adott tervfázis tartalmát, és a koncepció tervekben szereplő tartalom
összehasonlítását.
A Megbízott a jelentésében az adott tervfázisban felülvizsgálja a költségbecslést, és szükség esetén felülvizsgálja,
pontosítja.
A jelentésben nyilatkozni kell a tervek megfelelősségéről, valamint a megrendelői jóváhagyás kérését.
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a műszaki leírásban található.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli 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: 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen
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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): 2 (kettő) db
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):
9.1. Ajánlattevő neve, címe: CONSULTANT Mérnök (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) ajánlattevő
 Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint igazolt.
 Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (nettó, Ft): Megbízási átalánydíj (nettó HUF): 24.700.000,- Ft
 Bírálati szempont: Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
9.2. Ajánlattevő neve, címe: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) ajánlattevő
 Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint igazolt.
 Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (nettó, Ft): Megbízási átalánydíj (nettó HUF): 21.450.000,- Ft
 Bírálati szempont: Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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:
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:
Nyertes ajánlattevő neve, címe: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.)
ajánlattevő
 Ellenszolgáltatás összege: az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (nettó, Ft): Megbízási átalánydíj (nettó
HUF): 21.450.000,- Ft
Az ajánlat kiválasztásának indokai:
Az Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt
követelményeknek tartalmilag és formailag megfelelt.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: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. augusztus 29.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. szeptember 7.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. augusztus 28.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. augusztus 28.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2/3. oldal

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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