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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum tervezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564501Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum tervezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000418012021
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

93A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 093-243585A 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 Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum létesítményének megvalósításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, 
mely valamennyi releváns szakági tervet is tartalmaz. A feladat része a jelenleg az ingatlanon fennálló épületek bontási 
tervdokumentációjának elkészítése, valamint a tervezői művezetés is. 
Az Ajánlatkérői elképzelések szerinti - a tervezési program alapján, mely a műszaki leírás része - az alábbi alaprajzi méretekkel egy 
épülettömböt (épületkomplexumot) képezve: 
-        Uszoda rész: 1 361,34 m2 
-        Tekepálya: 364,58 m2 
-        Sportpálya: 1611,84 m2 
-        Lőtér: 381,31 m2 
-        Előtér: 120,25 m2 
Összes hasznos alapterület: 3839,32 m2 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő az értékelés során a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) figyelembevételével jár el.  
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány 
értékelési szempontja alapján értékeli. 

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:

801.65Perfektum Építész Kft.

Szöveges értékelés:

853.17Hajós Építész Iroda Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.)A tervezési szolgáltatás nettó vállalási ára:147.522.376,- Ft,- Ft. 
M2.1.) 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) - 36 hónap 
M.2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közhasználatú építmény statikai tervezésében szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 7 db)  - 7 db 
M2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésében tervezőként 
szerzett többletszakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 15 db közcélú úszómedence vízgépészeti tervezése vehető figyelembe) - 
15 db 
Az M/2.4. pontban bemutatott szakember legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény 
tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 5 db építmény tervezése vehető figyelembe) - 5 
db 
Az M/2.5. pontban bemutatott szakember közhasználatú építmény beltéri világítás tervezésében tervezőként szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 5 db) - 5 db 
Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő a végleges ajánlat áttanulmányozását követően megállapította, hogy az összhangban van a 
végleges ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal. 
Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

1.)A tervezési szolgáltatás nettó vállalási ára: 126.000.000,- Ft. 
M2.1.) 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) - 283 hónap 
M.2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közhasználatú építmény statikai tervezésében szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 7 db)  - 8 db 
M2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésében tervezőként 
szerzett többletszakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 15 db közcélú úszómedence vízgépészeti tervezése vehető figyelembe) - 
20 
Az M/2.4. pontban bemutatott szakember legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény 
tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 5 db építmény tervezése vehető figyelembe) - 6 
Az M/2.5. pontban bemutatott szakember közhasználatú építmény beltéri világítás tervezésében tervezőként szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 5 db) - 6 
Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő a végleges ajánlat áttanulmányozását követően megállapította, hogy az összhangban van a 
végleges ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal. 
Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, a kizáró okok hatálya alatt nem áll. 

12882492206Hajós Építész Iroda Kft, Magyarország 6726 Szeged, Töltés Utca 30/b

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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1.)A tervezési szolgáltatás nettó vállalási ára: 126.000.000,- Ft. 
M2.1.) 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) - 283 hónap 
M.2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közhasználatú építmény statikai tervezésében szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 7 db)  - 8 db 
M2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésében tervezőként 
szerzett többletszakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 15 db közcélú úszómedence vízgépészeti tervezése vehető figyelembe) - 
20 
Az M/2.4. pontban bemutatott szakember legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény 
tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 5 db építmény tervezése vehető figyelembe) - 6 
Az M/2.5. pontban bemutatott szakember közhasználatú építmény beltéri világítás tervezésében tervezőként szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 5 db) - 6 
Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő a végleges ajánlat áttanulmányozását követően megállapította, hogy az összhangban van a 

12882492206Hajós Építész Iroda Kft, Magyarország 6726 Szeged, Töltés Utca 30/b

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)

Nettó vállalási ár tekintetében: A nettó ajánlati ár akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített 
ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz 
viszonyítva (fordított arányosítás).  
P=A_legjobb/A_vizsgált  x(P_max-P_min )+P_min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban 
meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
2. értékelési szempont A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlettapasztalata ( 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.,  
alszempontok) 2. 1. értékelési alszempont esetén 
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap; 
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 10 pontot kap; 
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra. 
 
2.2-2.5. értékelési alszempont esetén 
-        amennyiben nem történik megajánlás az ajánlat 0 pontot kap; 
-        amennyiben a maximális projektszám kerül megajánlásra, úgy az ajánlat 10 pontot kap; 
-        a 0 és a maximálisan megajánlható projektszámok közötti szakmai többlet tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra. 
 
Számítási módszer a 2.1-2.5. értékelési alszempontok szerint: 
 
P = (A vizsgált / Alegjobb)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti 
megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. 
Ezen bírálati szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 10 pontot 
kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó 
alszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. 
Az értékelési alszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek az értékelési részszempont Ajánlati felhívásban és Dokumentációban 
megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok (szorzatok) kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az ajánlat 
pontértékét. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár 
el.  
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
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Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

14960756218Szalai Építész Iroda Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Rumi Út 104.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

1.) Zala Art Kft.-12579509220, 2.) Tórusz-plán Bt.-22398534220;3.) SDesign Electric Kft.- 25188547241, 4.) Baratta Építész 
Mérnök Iroda Kft.- 11359683220

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:

1.)A tervezési szolgáltatás nettó vállalási ára:147.522.376,- Ft,- Ft. 
M2.1.) 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) - 36 hónap 
M.2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közhasználatú építmény statikai tervezésében szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 7 db)  - 7 db 
M2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésében tervezőként 
szerzett többletszakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 15 db közcélú úszómedence vízgépészeti tervezése vehető figyelembe) - 
15 db 
Az M/2.4. pontban bemutatott szakember legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény 
tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 5 db építmény tervezése vehető figyelembe) - 5 
db 
Az M/2.5. pontban bemutatott szakember közhasználatú építmény beltéri világítás tervezésében tervezőként szerzett többlet 
tapasztalata (min 0 db, max 5 db) - 5 db 
Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő a végleges ajánlat áttanulmányozását követően megállapította, hogy az összhangban van a 
végleges ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal. 
Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

1.) Vázterv Mérnök Iroda Kft. - 12603497206;2.) S-Terv Kft. - 11936842243; 3.)Ventosus Kft.-1381550206, 4.)SzEL-Terv Kft.
-25052798206

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:

végleges ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal. 
Ajánlatkérő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.

Statika -, Uszodatechnika-, Villamos-, Gépészeti tervezés

1.) Vázterv Mérnök Iroda Kft. - 12603497206;2.) S-Terv Kft. - 11936842243; 3.)Ventosus Kft.-1381550206, 4.)SzEL-Terv Kft.
-25052798206

Statika -, Uszodatechnika-, Villamos-, Gépészeti tervezés

1.) Zala Art Kft.-12579509220, 2.) Tórusz-plán Bt.-22398534220;3.) SDesign Electric Kft.- 25188547241, 4.) Baratta Építész 
Mérnök Iroda Kft.- 11359683220
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § rendelkezéseinek megfelelően hívta fel gazdasági szereplőt arra, hogy az általa tett nettó vállalási ár 
tekintetében adjon objektív indokolást arra vonatkozóan, hogy ajánlati ára – ajánlatkérő álláspontja szerint, tekintettel arra, 
hogy a becsült értéktől és a megajánlott nettó ajánlati áraktól is nagy mértékben eltér – aránytalanul alacsony.  
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 72. § értelmében kért ajánlati ár indokolást 2021.07.13. napján, melyre gazdasági szereplő 
válaszát nem nyújtotta be, így ajánlatkérő – tekintettel a Kbt. 73. § (2) bekezdésére, valamint az ajánlati ár becsült értéktől és az 
ajánlati árak átlagától történő nagymértékű eltérésére- az ajánlatot érvénytelennek tekinti. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

25090235241KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK TANÁCSADÓ KFT, Magyarország 1138 Budapest, Faludi Utca 3.

1.) Ajánlatkérő által az M.2.1. értékelési szempontra megajánlott szakember (H.G. vezető tervező) tekintetében az önéletrajzban 
19 hónap többlettapasztalatot szerepeltetett, ugyanakkor a felolvasólapon 36 hónap szerepel.  
2.) Ajánlattevő a 2.3. értékelési szempontra tett megajánlását nem támasztotta alá megfelelően hiánypótlási felhívásra sem, 
ezért ajánlatában az alábbi, értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztását szolgáló adatok nem megfelelőek: 
•        A Felhívás III.1.3.) pont M./2.3. megajánlott szakember (S.Z.M. okleveles vízépítőmérnök) 2. sz. nyilatkozatában 
(önéletrajz) az 1. sorban szereplő projekt víztechnológiai gépészeti tanulmányról szól, nem pedig a felhívásban előírt 
vízgépészeti tervezési feladatok ellátásáról. 
•        A Felhívás III.1.3.) pont M./2.3. pont tekintetében megajánlott szakember önéletrajzának szakmai tapasztalatokat 
felsoroló fejezetében, a 3., 15. sorokban megjelölt projektek nem felelnek meg a „közcélú úszómedence” kategóriájának. 
3.) Ajánlatkérő a bírálat első szakaszában az értékelési szempontokra tett megajánlások megfelelő alátámasztásának ellenőrzése 
mellett a Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatának megfelelően felhívta Ajánlattevőt a szakemberek többlettapasztalatáról 
szóló értékelési szempontokkal érintett alkalmassági követelmények igazolására is, melynek során Ajánlatkérő az alábbiakat 
állapította meg. 
•        Ajánlattevő ajánlatában - a 2021.06.23-án kiküldött hiánypótlási és felvilágosításkérési felhívás ellenére - az M.2.3. 
szempontra megajánlott szakember alkalmasságát nem igazolta, ugyanis a szakmai önéletrajz nem tartalmazza az alkalmasság 
igazolására szolgáló, azt alátámasztó projektet. 
•        Ajánlattevő által a Felhívás III.1.3.) pont M./2.3. pont tekintetében megajánlott szakember 3. számú nyilatkozatából 
hiányzik a szakember kormányrendeletben meghatározott jogosultságának jele. Ajánlatkérő a kamarai nyilvántartást ellenőrizte, 
melynek során megállapította, hogy a megajánlott szakember nem rendelkezik az ajánlati felhívásban előírt „G” jelű 
jogosultsággal. 
4.) Ajánlattevő a 2.4. értékelési szempontra tett megajánlását nem támasztotta alá megfelelően, ezért Ajánlatkérő ennek 
kapcsán hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést küldött az Ajánlattevő részére. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak és 
felvilágosítás kérésnek határidőben nem tett eleget, így ajánlatában az alábbi, értékelési szempontra tett megajánlás 
alátámasztását szolgáló adatok nem megfelelőek: 
•        A benyújtott szakmai önéletrajzból nem állapítható meg, hogy a megajánlott a szakember milyen kW beépített gépészeti 
teljesítményekkel tervezte meg a bemutatott felépítményeket. 
•        Ajánlattevő által az M./2.4. értékelési szempontjára megajánlott szakember (SZ.O.) 2. sz. nyilatkozatában (önéletrajz) 1. 
és 2. pontjában szereplő projektje nem felel meg Ajánlatkérő értékelési szempont szerinti „közhasználatú” fordulatának. 
5.) Ajánlatkérő a bírálat első szakaszában az értékelési szempontokra tett megajánlások megfelelő alátámasztásának ellenőrzése 
mellett a Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatának megfelelően felhívta Ajánlattevőt a szakemberek többlettapasztalatáról 
szóló értékelési szempontokkal érintett alkalmassági követelmények igazolására is, melynek során Ajánlatkérő az alábbiakat 
állapította meg. 
•        Ajánlattevő ajánlatában - a 2021.06.23-án kiküldött hiánypótlási és felvilágosításkérési felhívás ellenére - az M.2.4. 
szempontra megajánlott szakember alkalmasságát nem igazolta, ugyanis a szakmai önéletrajz nem tartalmazza az alkalmasság 
igazolására szolgáló, azt alátámasztó projektet. 
6.) Ajánlattevő a 2.5. értékelési szempontra tett megajánlását nem támasztotta alá megfelelően. 
7.) Ajánlattevő ajánlatában - a 2021.06.23-án kiküldött hiánypótlási és felvilágosításkérési felhívás ellenére - az M.2.5. 
szempontra megajánlott szakember alkalmasságát nem igazolta. 
8.) Ajánlatkérő az M./2.2. értékelési szempontra megajánlott szakember (M.R.) szakmai önéletrajzából az értékelési és 
alkalmassági szempontot nem igazolta Ajánlattevő.
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Teljeskörűen el nem bírált ajánlatok: 
1.) ARKER Építészeti és Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21.) 
2.)  TSPCTSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 22.)

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:

2021.09.27Lejárata:2021.09.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
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