14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez29
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Postai cím: Kisfaludy S. u. 9.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Régészeti kézi földmunkára irányuló vállalkozási
keretszerződés Vas megye területén 2017. évben”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Régészeti kézi földmunkára irányuló vállalkozási keretszerződés Vas megye területén 2017.
évben
Vas megye közigazgatási területén történő régészeti feltárásokkal kapcsolatos régészeti kézi
földmunkákra irányuló keretszerződés.
A régészeti feltárások szakmai feladatait ajánlatkérő munkavállalói végzik, jelen közbeszerzési
eljárás tárgya a tevékenységüket támogató, a megyében végzendő régészeti feltárások kézi
földmunkáit végző kivitelező kiválasztása.
A régészeti feltárások ásatási segédmunkái:
- munkagödrök, munkaárkok földkiemelése
- kitermelt föld munkaterületen belüli mozgatása, deponálása
- finom bontás
- munkagödör, munkaárok víztelenítése
- föld visszatöltése munkaárokba, munkagödörbe
- tereprendezés
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását

megalapozó körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017./08./15.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1 db ] Rész száma: 2 [1 db ] Elnevezés: vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 db ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
ArchaeoJedi Kft. 9763 Vasszécseny, Kossuth Lajos utca 25.
Adószám: 25140811-2-18
2.300,- Ft/munkaóra/fő

1. Nettó óradíj (Ft/munkaóra/fő)

2. Rendelkezésre állási idő (1 munkanap – 5
4 munkanap
munkanap)
3. Az előző 5 évben többrétegű városi
feltáráson végzett kézi földmunka száma 4 db
(min. 2 db)
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai
alkalmassági követelményeknek megfelelt.
Arcons Bt. 3950 Sárospatak, Gyóni Géza utca 4.
Adószám: 22553290-2-05
1. Nettó óradíj (Ft/munkaóra/fő)

2.550,- Ft/munkaóra/fő

2. Rendelkezésre állási idő (1 munkanap – 5
5 munkanap
munkanap)
3. Az előző 5 évben többrétegű városi
feltáráson végzett kézi földmunka száma 0 db
(min. 2 db)
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai
alkalmassági követelményeknek megfelelt.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 pont
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: 2
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő kiosztja a 1-10 közötti pontszámot:
Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat
arányosítással meghatározott alacsonyabb pontszámot kap az 1-10 skálán
1. Nettó óradíj részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (Közbeszerzési
Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás:
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám
– a minimális adható pontszám) + minimális adható pontszám.
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal
határozza meg az értékelési pontszámot.
2. Rendelkezésre állási idő (munkanap) résszempont esetében Ajánlatkérő azt munkanapokban
megadott időszakot érti, hogy Ajánlatkérőnek a keretszerződés terhére történő munkavégzésre
irányuló jelzését követő mennyi munkanapon belül tudja ajánlattevő vállalni, hogy a kijelölt
lelőhelyre felvonul, és megkezdi az előírt műszaki tartalommal történő munkavégzést.
Az 5 munkanapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; az 1 munkanapot vállaló Ajánlattevő a
maximális 10 pontot kapja. Az 5 és 1 munkanap közötti vállalásokért a pontok kiosztása
fordított arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Maximum érték - Vizsgált ajánlat)/(maximum érték-minimum érték) × 9 + 1
A rendelkezésre állási idő minimumát Ajánlatkérő 1 munkanapban határozza meg. Ez alatti (0
azaz nulla nap) megajánlott időszak nem kerül figyelembevételre az ajánlat értékelése során,
ebben az esetben Ajánlatkérő a legkedvezőbb megadható értékben veszi figyelembe a

megajánlást.
Az 5 munkanapnál hosszabb időszakra vonatkozó megajánlást Ajánlatkérő visszautasítja, és az
ilyen módon benyújtott ajánlatot érvénytelennek minősíti.
3. Az előző 5 (öt) évben többrétegű városi feltáráson végzett kézi földmunka száma (min. 2
db) résszempont esetében ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
- amennyiben az ajánlattevő által igazolt 2 db referencia többrétegű városi feltáráson végzett
kézi földmunkára vonatkozik úgy ajánlattevő 10 pontot kap;
- amennyiben az ajánlattevő által igazolt 1 db referencia többrétegű városi feltáráson végzett
kézi földmunkára vonatkozik úgy ajánlattevő 5 pontot kap;
- amennyiben az ajánlattevő által igazolt 0 db referencia többrétegű városi feltáráson végzett
kézi földmunkára vonatkozik úgy ajánlattevő 0 pontot kap;
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
ArchaeoJedi Kft. 9763 Vasszécseny, Kossuth Lajos utca 25.
Adószám: 25140811-2-18
1. Nettó óradíj (Ft/munkaóra/fő)

2.300,- Ft/munkaóra/fő

2. Rendelkezésre állási idő (1 munkanap – 5
4 munkanap
munkanap)
3. Az előző 5 évben többrétegű városi
feltáráson végzett kézi földmunka száma 4 db
(min. 2 db)
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Arcons Bt. 3950 Sárospatak, Gyóni Géza utca 4.
Adószám: 22553290-2-05
1. Nettó óradíj (Ft/munkaóra/fő)

2.550,- Ft/munkaóra/fő

2. Rendelkezésre állási idő (1 munkanap – 5
5 munkanap
munkanap)
3. Az előző 5 évben többrétegű városi
feltáráson végzett kézi földmunka száma 0 db
(min. 2 db)
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot adta.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
PannArch e.V.
A-7301 Deutschkreutz, Schloßgasse 39.
Adószám: ATU67953789
Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért ajánlata
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján - 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.
Scordiscus Kft.
1074 Budapest, Munkás utca 7/B. II. em. 38.
Adószám: 23934256-2-42
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében szükséges
nyilatkozatait csak részben nyújtotta be, ezért 2017. szeptember 20-án Ajánlatkérő megfelelő
határidő tűzésével felhívta a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti saját nyilatkozatainak, illetve
igazolásainak körében előírt hiánypótlásra.
A benyújtási határidő 2017. szeptember 27. 12 óra volt.
A kért nyilatkozatokat az ajánlattevő nem nyújtotta be, ezért az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1)
bekezdés d) pontja értelmében érvénytelen: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel
meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta
megfelelően a követelményeknek való megfelelést.
Ex Voto Kft.
1188 Budapest, Határ utca 16.1.
Adószám: 13909961-2-43
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében szükséges
nyilatkozatait csak részben nyújtotta be, ezért 2017. szeptember 20-án Ajánlatkérő megfelelő
határidő tűzésével felhívta a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti saját nyilatkozatainak, illetve
igazolásainak körében előírt hiánypótlásra.
A benyújtási határidő 2017. szeptember 27. 12 óra volt.
A kért nyilatkozatokat az ajánlattevő nem nyújtotta be, ezért az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1)
bekezdés d) pontja értelmében érvénytelen: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel
meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta
megfelelően a követelményeknek való megfelelést.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/10/04/ Lejárata: 2017/10/08
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/10/03.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/10/03.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

