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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 307014017Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Beloiannisz Község ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Kulturális és Sportközpont létrehozásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001177042021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Beloiannisz Község Önkormányzat 15727110207

Szarafisz Utca 2

Beloiannisz HU211 2455

Papalexisz Kosztasz

polgamester@beloiannisz.hu +36 204403892

Csősz-Horváth Alexandra e.v. 68727743143

Fő Utca 164.

Budapest, Hungary HU110 1196

Csősz-Horváth Alexandra

csosz.horvath.alexandra@gmail.
com
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

A művelődési ház jelenlegi állapotában ellátja a település iskolájának tornatermi és a szabadidős tevékenységek helyigényének 
funkcióját is az eredeti funkcióján felül. A tervezett épület bővítése a jelenleg is meglévő/működő funkciók kisegítését és fejlesztését 
irányozza előre, amivel az épületegyüttes üzemeltetése komfortosabbá tud válni. Így a bővítéssel nem következik be növekedés az 
épületet használók létszámában, a szükséges parkolók és biciklitárolók száma jelenleg is biztosított. A tervezett bővítés egy 
hagyományos oromfalas nyeregtetős tömeg, amely egy alacsonyabb összekötő – szintén nyeregtetős – nyaktaggal kapcsolódik a 
meglévő épületrészhez. Fedése cserépfedés, a homlokzat felületének jelentős része pedig vakolt falfelület, így a település arculatához 
is szervesen illeszkedik.  
Telekméret: 4839 m2  
Hasznos alapterület: 332,47 m2   
(építéssel és felújítással érintett nettó) 
A beszerzés 2 ütemben valósul meg. 
 
Jelen beszerzés  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368
/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. 
rendelet, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és 
utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás alapján a Kedvezményezett Ajánlatkérő kérelmére, a Támogató 
szakmai egyedi döntése, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben rögzített „20/24/40 
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása” előirányzat terhére nyújtott pénzügyi támogatásból támogatásból valósul meg 
(támogatási szerződés azonosító szám: SPORT-EGYEDI-2020-01, Ikt.szám: PAI/40-1/2020).  
 
Építési engedély köteles tevékenység.  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kulturális és Sportközpont létrehozása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. III. rész XVII. fejezet

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

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállási idő vállalása: egyenes arányosítás, hulladékok kezeléséért felelős személy kijelölése 
szempont: pontkiosztás. 

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:

Szöveges értékelés:

1000"FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft az 1. részre (I. ütemre): 
91 266 305 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): 
Igen 
Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 
36 
Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek.

12609039207"FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság, 
Magyarország 2454 Iváncsa, Zrínyi Utca 30

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Kulturális és Sportközpont létrehozása I. ütemRész száma, elnevezése:

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:

2021.09.17

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

Igen
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Kulturális és Sportközpont létrehozása II. ütemRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft az 1. részre (I. ütemre): 
91 266 305 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): 
Igen 
Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 
36 
Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, és a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő egyetlen ajánlat.

12609039207"FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság, 
Magyarország 2454 Iváncsa, Zrínyi Utca 30

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:

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft a 2. részre (II. ütemre): 
63 120 957 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): 
Igen 
Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 
36 
Az ajánlat érvényes, megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő egyetlen 
ajánlat.

12609039207"FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság, 
Magyarország 2454 Iváncsa, Zrínyi Utca 30

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)

Ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállási idő vállalása: egyenes arányosítás, hulladékok kezeléséért felelős személy kijelölése 
szempont: pontkiosztás. 

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:

Szöveges értékelés:

1000"FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft a 2. részre (II. ütemre): 
63 120 957 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): 
Igen 
Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 
36 
Az ajánlat érvényes, megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek.

12609039207"FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság, 
Magyarország 2454 Iváncsa, Zrínyi Utca 30

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
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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:

A Kbt. 131. § (8) a) szerint az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, mivel a tárgyi nyílt eljárásban csak egy 
ajánlatot nyújtottak be. 

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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