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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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IV. szakasz: Eljárás

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:

184A 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

Temetkezési szolgáltatások és kapcsolódó szolgáltatások megrendelése 24 hónapig vagy a nettó 60.000.000,- Ft keretösszeg 
kimerüléséig.  
Feladatok:  
- sírhely kiásása,  
- temetőbe beszállított elhunytak átvételével kapcsolatos feladatok,  
- szóróberendezés működtetése a szórásos temetés lebonyolításával kapcsolatban.  
 
Sírásások várható száma: 100 db/év Szórások várható száma: 700 db/év. Elhunytak átvételének várható száma: 10 db/év. Munkaidőn 
túli szórás: 10 db/év (Jelen adatok csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek megrendelésnek. A teljesítés során az elszámolás az 
egységárak alapján történik, a jelzett tájékoztató mennyiségektől eltérés lehetséges.)  
 
A részletes feladatleírást a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Temetkezési szolgáltatás - keretszerződés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1.        Összesített nettó ajánlati ár (ártáblázat szerint, forintban meghatározva) 
 
Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 
bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül 
meghatározásra. 
 
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 legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált:         a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. M/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (max. 60 hónap kerül értékelésre) 
 
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont esetén azt vizsgálja és értékeli, hogy az ajánlattevő által az alkalmasság körében bevonni 
tervezett szakember hány hónap többlettapasztalattal rendelkezik az előírt gyakorlati időtartamon túl. 
 
Ajánlatkérő az értékelés legkedvezőbb szintjének a 60 hónapot tartja, azaz 60 hónap, vagy afeletti többlettapasztalat bemutatása 

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"SZIGÜ-INRI" Mérnökiroda Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Összesített nettó ajánlati ár (ártáblázat szerint, forintban meghatározva): 64 244 000 Ft 
2. Az M/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (max. 60 hónap kerül értékelésre): 60 hó 
Érvényes, értékelésre megfelelő ajánlat, az alkalmassági feltételeket teljesíti. 

10933190213"SZIGÜ-INRI" Mérnökiroda Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2220 
Vecsés, Ecseri Út 11.

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:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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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:

1. Összesített nettó ajánlati ár (ártáblázat szerint, forintban meghatározva): 64 244 000 Ft 
Értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat.

10933190213"SZIGÜ-INRI" Mérnökiroda Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2220 Vecsés, 
Ecseri Út 11.

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)

esetén egységesen 10 pont kerül kiosztásra. Ajánlatkérő az értékelés legkedvezőtlenebb szintjének a 0 hónapot tartja, ezen 
megajánlásra 0 pont kerül kiosztásra. 
A többi ajánlat ezen maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kap pontot, a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V.) pontja szerinti arányosítással, az alábbi képlet alkalmazásával: 
 
P = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) 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 legkedvezőbb:         60 hónap 
A legkedvezőtlenebb: 0 hónap 
A vizsgált:         a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

Tekintettel arra, hogy egy ajánlat érkezett be, a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta előtt megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.11.02Lejárata:2021.10.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.10.22

2021.10.22
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