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II.szakasz: Tárgy

Légimentő bázis kialakítása Miskolcon

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bazmrfk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46514535Fax:Telefon:E-mail:

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Légimentő bázis kialakítása MiskolconKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001422872021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság

15720144251

Zsolcai Kapu 32

Miskolc HU311 3527

Kertészné dr. Kocsis Krisztina

kocsisk@borsod.police.hu +36 205190712



EKR001422872021

IV. szakasz: Eljárás

221A 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

1. 1 db mentőhelikopter befogadására alkalmas 293,38m2 bruttó alapterületű (15,36x19,10m) 
acél pillérvázas szerkezetű hangár és garázs kialakítása, acél rácsos tartó fedélszerkezettel, 
szendvicspanel külső burkolattal és tetőhéjazattal. 
2. 4+1 fő elhelyezésére alkalmas bruttó 160 m2 alapterületű falazott szerkezetű, a személyzet 
elhelyezésére szolgáló blokk kialakítása a falazaton 15 cm, a tetőhéjazaton 12 cm vastag EPS 
hőszigeteléssel. 
3. 85 m2-es fedett-nyitott gépkocsi parkoló kialakítása 
4. 4 db, összesen 22 m2-es zárt tároló kialakítása 
5. 1db 7 m3 földbe süllyesztett vízzáró monolit vasbeton szerkezetű zárt szennyvíztároló 
kialakítása 
6. 3 db egyenként 7 m3 kerti szikkasztó kialakítása 
7. 10000 ezer literes, Jet-A1 kerozin tárolásra alkalmas, földbe süllyesztett, acél-acél duplafalú 
üzemanyagtároló elhelyezése és üzemanyagtöltő állomás kialakítása a hozzá tartozó, műszaki 
leírásban és kiviteli tervekben részletesen meghatározott egységekkel, rendszerekkel és 
biztonsági berendezésekkel 
8. 1 db 1 m3 térfogatú olajleválasztó telepítése 
9. Összesen 314 m2 alapterületű leszállóhely kialakítása speciális, földbe süllyesztett 
világítással 
10. 390 m 180 cm magas horganyzott acél háló kerítés (40/40/2mm horganyzott acél 
zártszelvény oszlopok, 1 db 600/180 cm-es horganyzott acél zártszelvény tolóajtó, 1 db 110/180 
cm-es horganyzott acél személybejáró) kialakítása 
11. 1db kerekeken, rozsdamentes sínrendszeren gördülő, ütközőkkel kialakított EC 135-ös 
helikopterre méretezett acél plató kialakítása 
12. Az építész kiviteli terveken szereplő beépített bútorozás megvalósítása. 
13. 8 kW összteljesítményű, 3 fázisú napenergia hasznosító rendszer kialakítása a szükséges 
tartó szerkezetekkel, inverterrel, kábelezéssel, az ELMÜ hálózatba történő visszatáplálásra 
alkalmas kivitelben, engedélyeztetve, beüzemelve. 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki követelményeket az épületek, tereptárgyak, csatlakozó közművek pontos 
paramétereit a műszaki leírás és a kiadott tervek tartalmazzák. 
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni, kivéve az EDR rendszer telepítését, melyet a 356
/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) pontjában foglaltakra  tekintettel a Pro-M Zrt. létesít. Az egyenértékűség bizonyítása AT 
feladata, az egyenértékűséget az ajánlatában igazolnia kell. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

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

10451926413INTERTÁR Raktározási- és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2143 Kistarcsa, Külső Raktár Körút 11

13240567242EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

12513712205PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 3525 Miskolc, Széchenyi Utca 37. II/1.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

13457701205DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3526 Miskolc, 
Mechatronikai park 14.

11887827205FK-RASZTER Építő Zrt., Magyarország 3533 Miskolc, Felsőszinva Utca 73.

26165116205BORSOD KONSTRUKCIÓ Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3635 Dubicsány, Kossuth Lajos Út 32.

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

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

IgenV. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapján

A 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:

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:

Igen
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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)

Értékelési szempontok:  
1. Megnevezés: "Nettó egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül "; Súlyszám: 70; Értékelési módszer: Fordított arányosítás 
2. Megnevezés: "A közbeszerzés tárgyát képező munkákra Ajánlatkérő által kötelezően elvárt 36 hónap jótálláson felüli vállalt többlet-
jótállás időtartama hónapokban (min. 0 max. 24 hónap) "; Súlyszám: 15; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 
24 A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
3. Megnevezés: "Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember (MV-É) alkalmasságon felüli többlet szakmai 
tapasztalata hónapban (min 0. max: 36 hónap)"; Súlyszám: 15; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 36 A 
maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 

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:

792.3INTERTÁR Raktározási- és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

814.22EB Hungary Invest Kft.

Szöveges értékelés:

947.19PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

A Swietwlsky Magyarország Kft. Ajánlattevő 2022. január 28. napján úgy nyilatkozott, hogy az ajánlatát a 
továbbiakban nem kívánja fenntartani, az eljárás további részében az ajánlatkérő az értékelés során az 
ajánlatát figyelmen kívül hagyta.

Szöveges értékelés:

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

986.92DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

993.95FK-RASZTER Építő Zrt.

Szöveges értékelés:

1000BORSOD KONSTRUKCIÓ Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján 2022. február 02-án ismételt hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést küldött 
ki D-Gesztor Kft, illetve Borsod Konstrukció Kft. Ajánlattevők részére. D-Gesztor Kft. Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidő 
alatt nem teljesítette a hiánypótlást és felvilágosítás kérést, iratot, dokumentumot egyáltalán nem nyújtott be, ezért ajánlata 
továbbra is hiányos maradt, illetve ellentmondást tartalmazott. 
 
Az ajánlat hiányossága következtében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján  D-Gesztor Kft. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: 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; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13416058205D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Teréz Utca 4

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:

Gergely Attila ev. 56501975-1-25, MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV, Nyíri Lajos ev. 68962786-1-25 MV-M

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:

26165116205BORSOD KONSTRUKCIÓ Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3635 Dubicsány, Kossuth Lajos Út 32.

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

MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV, MV-M területek

Gergely Attila ev. 56501975-1-25, Nyíri Lajos ev. 68962786-1-25
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2022.02.18Lejárata:2022.02.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

2022.02.08

2022.02.08
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