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IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Vállalkozási szerződés keretében a "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése" tárgyú építési beruházás kivitelezése: 
A projektet, a meglévő cca. 4 ha alapterületű fürdő területén és részben a csatlakozó közterületen kell végrehajtani. Összesen 13 db, a 
területen „elszórt” projektelemből áll.  
 
1.        Csendes wellness, új épület, 2 db kezelő helyiséggel, 1db 12 férőhelyes finn szauna, 1 db 6 férőhelyes aroma szauna, 1 db 6 
férőhelyes infraszauna, 1 db 6 férőhelyes gőzfürdő, vizesblokkokkal és zuhanyzókkal, pihenőtérrel, merülő medencével. A hasznos 
alapterülete: cca. 120 m2 Továbbá egy kültéri gyógymedencét, mely gyógyvízzel üzemel, vízfelülete kb.71 m2 vízmélysége 110 cm. 
Fedett teraszterület: 30 m2; Nyitott teraszterület kb.170 m2. 
2.        Uszoda-épület öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása: A meglévő öltözőhöz tartozó vizesblokkok teljes felújítása. Cca.: 60 m2 
alapterületen. 
3.        Pihenő medence és terasz kialakítása: Az uszoda épület mögött a beltéri pihenőmedence mellett, kerül kialakításra. 
Megközelítése az uszoda épületből, valamint szabadtéren két irányból történik. A medence kevert vízfelülete kb. 81m2 vízmélysége 
110 cm. A medence részben fedett, acélvázra erősített ponyva szerkezettel. A terasz alapterülete cca 160 m2. 
4.        Apartmanházak kialakítása: 8 db azonos méretű, azonban háromféle kialakítású apartmanház kerül kialakításra. Összesen cca. 
400 m2 hasznos alapterülettel. 
5.        Gyógymedence rész felújítása, ill. átalakítása súlyfürdővé: Az épületében található két darab gyógymedence állapota 
esztétikailag valamint műszakilag is elavult. Az egyik medence betonszerkezetének teljes elbontása, majd új tartószerkezet, 
vízszigetelés, vízelvezetés és burkolat tervezése szükséges. A másik medence vízszigetelése, vízgépészeti elemeinek és burkolatának 
cseréje. Az első vízfelülete cca. 7 m2 a második vízfelülete cca. 18 m2. 
6.        Csúszdapark: Jelenleg nagyrészt beépítetlen, illetve egy termálvíz tárolóval beépített cca. 1 000 m2 alapterületen, 6 db csúszda 
kialakítása, alapozással, horganyzott acél tartó szerkezettel, feljáró lépcsőkel, érkező medencével, vízgépészettel. 4 db csúszda 
meglévő csúszdatestekből lesz építve, 2 db újonnan beszerzett csúszdatestekből. A meglévő, felújítandó termálvíz tározó tetején egy 
új örvény medencét kell kialakítani. Jellemző menny.: betonacél 15 t,vasbeton szerkezet 340 m3, acél tartószerkezet 17 t. 
7.        Meglévő étterem-söröző kibővítése és felújítása: A meglévő étterem épületének belső és külső átalakítása és energetikai 
korszerűsítése. Homlokzaton 15 cm vastagság hőszigetelés építése 273 m2 felületen és magastető szigetelés 422 m2 felületen. 
Hasznos alapterülete: meglévő: 210 m2, tervezett: 340 m2. 
8.        A Semmelweis utcán 43 férőhelyes parkoló kialakítása: Meglévő nem szabványos parkolóhelyek helyén új burkolt 
parkolóhelyek kialakítása. Jellemző menny.: 610 m süllyesztett szegély, 717 m2 térkő burkolat építése. 
9.        Belső közlekedő utak fejlesztése: A fürdő és kemping kiszolgálására, meglévő utak bontása, új utak építés. Jellemző menny.: 
1784 m2 kőburkolat bontása, 2 576 m2 térkő burkolat, 1286 m kerti szegély építése. 
10.        Kerítés felújítása: A fürdő ingatlanát határoló jelenlegi kerítés elbontását követően 2D pontheggesztett táblás kerítés 
betétekkel és oszlopokkal új kerítés kerül kialakítása különböző méretű kapukkal. Cca:615 m hossz 
11.        Elektromos kisautópálya kialakítása: A fürdő területén új elektromos kisautó pálya kerül kialakításra 220 m2 felületen. 
Pályaszerkezet: 20 cm homokos kavics, 10 cm CKT, 5 cm AC11 aszfalt. 
12.        Energetikai projekt: A fürdő területén található termálkútról üzemelő meglévő légcserélő berendezések új energiahatékony 
berendezésre cserélődnek le. A villamosenergia: új 50kWp kapacitású napelempark kerül kialakításra egy acél vázszerkezetű fedett 
kerékpár tárolók tetőszerkezetén. A kerékpár tárolók össz. alapterülete kb. 270 m2. 
13.        Informatikai fejlesztés: A fürdő meglévő hálózatához kapcsolódó informatikai és beléptető rendszer kiépítése. A rendszer 
kezeli a fürdő főbejárati, a kemping bejárati, az apartmanok bejárati, a wellness bejárati, a csúszda rendszer bejárati és a vendéglátó 
egység bejárati kapuit. 
Az egyes elkészült projektelemek üzemeltetése a végleges befejezési határidőig (kb. 12 hónap) a nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy



EKR001315242021

V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ajánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján ajánlattevő megfelelően igazolta az eljárásban előírt kizáró okok hiányát, és a kizáró 
okok hiányát alátámasztja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint az ajánlatkérő által ellenőrzött 
elektronikus nyilvántartások adatai is. 
1.        Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül Ft-ban): 2 799 995 000 
2.        Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai 
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 
3.        Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.2. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai 
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 
4.        Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.3. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai 
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 
5.        A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 12

13613059241Prizma Build Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1134 Budapest, 
Róbert Károly Körút 76-78.

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

Az eljárás eredményes volt:

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:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

242A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 241-634393A 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:

Kbt. Második része

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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)

1.        Nettó vállalkozási díj: (Nettó egész Forintban kifejezve) 
Súlyszám: 70 
Módszer: Fordított arányosítás módszere 
A részszempont esetében a legalacsonyabb ajánlati ár kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás 
módszerével számítva a legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet, az alábbi képlet felhasználásával: 
(P - Pmin) / (Pmax-Pmin) = Alegjobb / Avizsgált, azaz 
P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax - Pmin) + Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
2.        Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.1 pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai 
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):  
Súlyszám: 10 
Ajánlatkérő értékeli a szerződés teljesítésében részt vevő, építési szakterületen felelős műszaki vezetői feladatok ellátására 
bemutatott szakember szakmai tapasztalatát. 
3.        Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.2 pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai 
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):  
Súlyszám: 5 
Ajánlatkérő értékeli a szerződés teljesítésében részt vevő, építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői feladatok 
ellátására bemutatott szakember szakmai tapasztalatát. 
4.        Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.3 pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai 
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):  
Súlyszám: 5 
Ajánlatkérő értékeli a szerződés teljesítésében részt vevő, építménygépészeti szakterületen felelős műszaki vezetői feladatok 
ellátására bemutatott szakember szakmai tapasztalatát. 
A 2-4. részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi 
ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 
P =  Avizsgált/Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P:                        a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:                        a pontskála felső határa 
Pmin:                        a pontskála alsó határa 
Alegjobb:                a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb:                a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:                a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Az előírt maximális érték feletti vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatok 
értékelése során az adott szempont vonatkozásában előírt maximális értéknél kedvezőbb igazolt vagy vállalt érték esetében 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek (előírt maximum) megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszám meghatározásánál.  
5.        Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő: (hónapban kifejezve) 
Súlyszám: 10 
A  legkedvezőbb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma 
ehhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 
P =  Avizsgált/Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P:                        a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:                        a pontskála felső határa 
Pmin:                        a pontskála alsó határa 
Alegjobb:                a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb:                a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:                a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

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:

Az ajánlattevő ajánlatát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelően nyújtotta 
be, ajánlata érvényes. Értékelés a felhívásban és dokumentációban rögzítetteknek megfelelően történt.

Szöveges értékelés:

1000Prizma Build Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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A benyújtott ajánlat nem tartalmazta az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását, ezért hiánypótlás keretében 
Ajánlatkérő kérte az ajánlati biztosíték határidőben történtő befizetésének (rendelkezésre bocsátásának) igazolását, az ajánlati 
felhívásban előírt módon. 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátotta rendelkezésre (Kbt. 73. § 
(6) bekezdés b) pontja).

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:

11978637242ÚJLAK MM Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Thököly Út 
167. II. em. 10.

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:

Keviép Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. (11149422-2-09); Eleven Kft. 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (10346877-2-41); 
Prizma FM Services Kft. 2209 Péteri, Bereki u. 30. (11457688-2-13)

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 2 799 995 000,- HUF 
Ajánlata kiválasztásának indokai: az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot ajánlattevő tette, ajánlattevő 
ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem 
tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, így ajánlata érvényes.

13613059241Prizma Build Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert 
Károly Körút 76-78.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Építési, kivitelezési munkák végzése, P.1 árbevétel, P.2 árbevétel, M.1.referencia; M.2. szakember és a III.1.1 a) alkalmassági 
követelmény igazolása, üzemeltetési feladatok végzése.

Keviép Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. (11149422-2-09); Eleven Kft. 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (10346877-2-41); 
Prizma FM Services Kft. 2209 Péteri, Bereki u. 30. (11457688-2-13)
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

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:

2022.03.10Lejárata:2022.03.01Kezdete:

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:

2022.02.28

2022.02.28


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


