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Budapest, V. kerület Szervita tér 7. szám (hrsz. 24355) alatti Szent
Anna Templom faanyagvédelem és farestaurátori munkái (er. táj.)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149
Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2014.12.22.
Iktatószám: 26036/2014
CPV Kód: 45400000-1

Ajánlatkérő:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat

Teljesítés helye: Budapest V. kerület Szervita tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: ALAKart Ipar- és Képzőművészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Postai cím: Erzsébet tér tér 4.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: +36 18727474

E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu

Fax:

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  
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Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Budapest, V. kerület Szervita tér 7. szám (hrsz. 24355) alatti Szent Anna Templom faanyagvédelem
és farestaurátori munkái
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II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest V. kerület Szervita tér 7.

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

„Budapest, V. kerület Szervita tér 7. szám (hrsz. 24355) alatti Szent Anna Templom 
faanyagvédelem és farestaurátori munkái” - építési beruházás 
Közbeszerzés mennyisége: 
Faanyagvédelmi munkák részletezése: 
1. A megtartandó szerkezeti elemekről a fertőzött részeket el kell távolítani egészséges felületig 
(bárdolás), vagy csonkolni szükséges. A szerkezetben fertőzött faanyag nem maradhat. 
2. A fertőzött törmeléket össze kell gyűjteni, bezsákolni, elszállítani, és biztonságos helyen 
elégetni. 
3. A bárdolások után kapott egészséges faanyag felületét megszüntető védőszerrel szükséges 
mázolással védőkezelni az előírt mennyiséggel. Az 1. és 3. pont együtt jelenti a felületi 
megszüntető védőkezelést. 
4. A régi egészséges faanyagot portalanítást követően a beépítendő új faanyaggal együtt 
megelőző védőkezelésben kell részesíteni. A bent lévő régi faanyagot permetezéssel, az új 
faanyagot áztatással kell védetté tenni. Törekedni kell az új faanyagok minél kisebb nedvesség 
tartalmára. A védőszerek műszaki adatlapja által előírt mennyiségek felvitelét be kell tartani. A 
helyszíni után vágás során létrejött új vágásfelületeket védőszerrel gondosan át kell mázolni. Ha 
a védőszer felvitele több ütemben történik, a faanyag szikkadását ki kell várni.
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5. A faanyagok fali felfekvéseinél, vagy a nehezen hozzáférhető elemeknél mélyvédelem 
alkalmazása lehet indokolt. Ennek során 5-10 cm-es négyzetrácsban (ügyelve, hogy a lyukak 
kiosztásánál ugyanazt a szálat többször ne szakítsuk meg) 8-10 mm átmérőjű, a faanyag 
vastagságának 2/3-át átérő mélységű furatokat kell készíteni, melyeket megszüntető védőszerrel 
általában 3-szor szükséges feltölteni. A furatokat célszerű sziloplaszttal (vagy azzal műszakilag 
egyenértékű, vagy jobb tulajdonságú termékkel), köldökcsappal, vagy más fugakitöltővel lezárni. 
6. A faanyagok fali fészkekben történő elhelyezése során 2-3 cm széles légrést kell kialakítani 
két oldalt és a bütü mögött, valamint nagyobb mennyiségű megszüntető védőszer alkalmazása 
ajánlott. 
Homlokzati helyreállításhoz kapcsolódó főkapu farestaurátori munkái 
A leírásban megjelölt termékek azzal műszakilag egyenértékű, vagy annál bizonyítottan jobb 
tulajdonságú termékkel helyettesíthetőek! 
Restaurálás menete: 
A restaurálás műtermi körülményeket igényel. 
Helyszíni bontás: 
A szárnyak a felső pántgyám leszerelését követően kiemelhetőek. A szupraport sérülései miatt 
kibontásra kerül, melynek rögzítése a szemöldökfa kibontását követően ismerhető meg. 
Bontás: 
A kapuzatról leszerelésre kerülnek a korábbi zárak, tolózárak. A helyreállításhoz szükséges a 
kapuzatot is további elemeire bontani. Kiszerelésre kerülnek a rátétdíszek, a beszegező lécek és 
a betétek. A bontás során az egyes alkatrészeket számozással szükséges ellátni, és a 
helyreállítást követően azokat az eredeti helyükre kell visszaszerelni. Az alsó betétek további 
sorsa a bontást követően tisztázódhat. Elképzelhető, hogy az applikáció alatt felfedezhetőek 
lesznek a korábbi kialakítás nyomai. Az említett betétek kapcsán munkaközi megbeszélést 
javaslunk a Megrendelő és a Hivatal kijelölt képviselőivel. 
Tisztítás: 
A korábbi felületkezelés megőrzésének érdekében a felületi szennyeződéseket 
zsíralkohol-szulfát vizes oldatának habjával javasolt eltávolítani. A külső felületek elszíneződései, 
és zsíros foltjai miatt szükséges az említett területek vegyszeres tisztítása. 
Konzerválás: 
A felületeket például: Wolmanol Bx konzerválószerrel (vagy azzal műszakilag egyenértékű, vagy 
jobb tulajdonságú termékkel) javasolt kezelni. 
Beütődések, karcolások, csorbulások: 
Az apróbb sérülések beütődések illetve karcolások (2mm mérethatárig) végleges színhez 
igazított folyékony fás tapaszolással feltölthetőek. A 2 és 4 mm közötti sérülések, a felületek 
folytonossági hibáinak javítását például: Artiwood-al javasolt (vagy azzal műszakilag egyenértékű, 
vagy jobb tulajdonságú termékkel) elvégezni (4mm-es szélességig alkalmazva). 
Fa hiányok: 
A kitörések, hiányok kiegészítése anyagazonosan tölgyfából, és fenyőfából, a hiányok 
törésvonalához igazítva készüljenek el. 
Elvállás: 
Az elvált szerkezeti illesztéseket a korábbi ragasztóanyag eltávolítását követően össze kell 
ragasztani. 
 
Ragasztás: 
A szerkezeti megerősítésekre és a kiegészítések rögzítésére PVAc vizes diszperziót (vagy azzal
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műszakilag egyenértékű, vagy jobb tulajdonságú termékkel) használata javasolt, ami a használati
tárgyak esetében a megfelelő kötést és rugalmasságot biztosíthatja. 
Retusálás: 
A kopások és kiegészítések és a festett felületek az eredeti felülethez színezése, retusálása
például: Clou márkanevű (vagy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb tulajdonságú termékkel)
vizes pácokkal történjen. 
Felületkezelés: 
A külső felületekre 3 rétegű, színezett például: Borma keményolaj (vagy azzal műszakilag
egyenértékű, vagy jobb tulajdonságú termékkel) beeresztést, a belső felületekre, a jelenlegi
színhez igazított olajfestést javasolt használni, az eredeti festékréteg megőrzésével. 
Vasalatok: 
A zsanérok és zászlótartók felületi tisztítása 00-ás acélvattával történjen, felületkezelésük,
alapozást követően a belső oldalon alkalmazott festéssel történjen. A zárak, a kilincs, vagy gomb
milyensége további egyeztetést igényel a Megrendelő és a Hivatal kijelölt képviselőivel.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45400000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 15848000

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

K383

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
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(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest V. kerület Szervita tér 7. szám (hrsz.
24355) alatti Szent Anna Templom faanyagvédelem és farestaurátori munkái

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
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IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2014/12/08 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ALAKart Ipar- és Képzőművészeti Kft.

Postai cím: 1112 Budapest, Cseresznye u. 28.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1112

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 15270079 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 15848000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 15848000 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 19710000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
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IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Confector Kft. (név) 1037 Budapest, Pomázi út 11. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

PANELCRAFT Kft. (név) 1033 Budapest, Kiscsikós köz 7. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

ALAKart Kft. (név) 1112 Budapest, Cseresznye u. 28. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2014/10/10 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/10 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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