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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 14578041Fax:+36 14578040Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.hungarocontrol.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12934036Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

"Navigációs állomások megbízotti teendői"Közbeszerzés 
tárgya:

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000116912019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
79157614

Budapest HU110 1185

Igló Utca 33-35.

Tákos József

Takos.Jozsef@hungarocontrol.hu +36 12934457

https://www.hungarocontrol.hu/

Szterényi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
39651347

Budapest HU110 1011

Fő Utca 14-18.

Mirkó Anita

anita.mirko@chsh.hu
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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:

32A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 030-067579A 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 HungaroControl Zrt. navigációs állomásainál megbízotti teendők és ehhez kapcsolódó különféle feladatok ellátása” az alábbiakban 
és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint: Feladatellátási helyek: — Bugaci navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás, — 
Monori navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás, — Pusztaszabolcsi navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás, — Békési navigációs (NDB, ill. 
DVOR) állomás, — Győri navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás, — Sajóhidvégi navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás, — Tápiósápi 
navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás, — Ságvári - ehhez kapcsolódik az ádándi szolgálati helyiség (pihenőház) - navigációs (NDB, ill. 
DVOR) állomás Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti navigációs állomásokhoz kapcsolódó megbízotti feladatok ellátása. Ennek 
keretében a műszaki leírásban részletezettek szerinti, abban részletesen kifejtett általános, téli, nyári és egyéb a navigációs állomások 
rendeltetésszerű használatához szükséges feladatok ellátása. Nyertes ajánlattevő a Feladatok teljesítése során a vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírások, illetve az érintett szabványok iránymutatásai szerint köteles eljárni. Nyertes ajánlattevő a feladatokat köteles 
munkaidőben (munkanapokon 8:00 és 16:30 között), illetve 24 órás mobiltelefonos elérhetőség keretében folyamatosan ellátni, illetve 
munkaidőn kívül rendelkezésre állni a feladatok által megkívánt esetekben, továbbá ennek keretében vállalnia kell, hogy ajánlatkérői 
értesítésre (telefonos értesítés) az ajánlattevő (szakember vagy akadályoztatása/távolléte esetén annak helyettese (Megbízó előzetes 
tájékoztatása és jóváhagyása esetén) az értesítéstől számított legfeljebb 120 percen (ajánlattevő vállalása alapján) belül a megadott 
helyszínre érkezik. Az ajánlattevő ajánlatot csak az ajánlati kiírásba bevont navigációs állomások összességére tehet. A részletes 
feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza. A teljesítés fő helyszíne: Sajóhidvégi navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás (
GPS koordinárták: 480029 N 0205947 E) Bugaci navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás (GPS koordinárták: 464040 N 0194054 E) Békési
navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás (GPS koordinárták: 464800 N 0210426 E) Győri navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás (GPS 
koordinárták: 473933 N 0174328 E) Tápiósápi navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás (GPS koordinárták: 472936 N 0192646 E) 
Pusztaszabolcsi navigációs (NDB) állomás (GPS koordinárták: 470908 N 0184432 E) Monori navigációs (NDB, ill. DVOR) állomás (GPS
koordinárták: 472005 N 0192420 E) Ádándi pihenő épület (GPS koordinárták: N46°51’14” E018°08’32”) Ságvári navigációs (NDB, ill. 
DVOR) állomás (GPS koordinárták: 464941 N 0180704 E)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

"Navigációs állomások megbízotti teendői"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.hungarocontrol.hu/

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Valamennyi navigációs állomás megbízotti feladatainak havi díja 
összesen (Ft/hó): 1.479.500,- Rendelkezésre állási idő (ajánlatkérő értesítése (telefonos) esetén) az értesítéstől számítva (perc): 
30 Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.

25994988219Bakony-Org Vállalkozási és Szolgáltató Kft., 8564 Ugod, Dózsa György Utca 1.

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Valamennyi navigációs állomás megbízotti feladatainak havi díja 
összesen (Ft/hó): 6.218.250,- Rendelkezésre állási idő (ajánlatkérő értesítése (telefonos) esetén) az értesítéstől számítva (perc): 
120 Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Valamennyi navigációs állomás megbízotti feladatainak havi díja 
összesen (Ft/hó): 14.387.652,- Rendelkezésre állási idő (ajánlatkérő értesítése (telefonos) esetén) az értesítéstől számítva (perc): 
120 Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

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

3A 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:

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:

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

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:

Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.; 12487712-2-19 (P1)

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Valamennyi navigációs állomás megbízotti feladatainak havi díja összesen (Ft/hó): 1.479.500,- Ajánlata
kiválasztásának indokai: Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt 
feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot, 
valamint a kizáró okok és alkalmassági követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban 
foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

25994988219Bakony-Org Vállalkozási és Szolgáltató Kft., 8564 Ugod, Dózsa György Utca 1.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az „legjobb ár-érték arány” értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: • az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, • az 2. részszempont esetén abszolút értékelés 
módszerével.

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:

1000.00Bakony-Org Vállalkozási és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

226.03Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

97.69B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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:

2019.05.03Lejárata:2019.04.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.04.23

2019.04.23




