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Határozat a szerződés odaítéléséről                   Образац бр.5 - ОИМОП 

 

 

Megrendelő 
Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetsége 

 

Cím 
Dózsa György út 92/b 

 

Hely 
Budapest 

 

A határozat száma 1853-8 / 2018 

 

Dátum 2018.12.17. 

 

A Szerbia Köztársaság diplomáciai-konzuli képviseleteinek közbeszerzési eljárásaira vonatkozó 

716/GS számű, 2013.05.20-án hozott Utasítás és a külföldi közbeszerzések lebonyolítására 

vonatkozó irányelvek (DKP RS 716/GS, 2013.07.03.) alapján Szerbia Köztársaság Budapesti 

Nagykövetsége meghozza a  
 

HATÁROZATOT  

a szerződés odaítéléséről 

 

 

          a Factum Team Kft  ajánlattevőnek. Az ajánlat száma:   

1853-5 / 2018, dátuma: 2018.12.13. 

 

Megindoklás 

  

 

 A Megrendelő 2018.12.07-én  határozatot hozott a kis- és nagy értékű közbeszerzési 

eljárás elindításáról 1-es szám alatt, felújítási munkálatok elvégzésére vonatkozóan 

Szerbia Köztársaság Budapesti Nagykövetségének épületeiben, éspedig: a konzuli 

osztály festése, a garázs és a pincehelyiség szanálása/felújítása, nyílászárók mázolása 

a konzuli gondnok lakásában, nyílászárók mázolása a konzuli részlegben, nyílászárók 

mázolása a nagykövetségi helyiségekben, a Nagykövetség épületében az 1. emeleti 

konyha felújítása, 5 ajtó cseréje a földszinti konyhában és a földszinti konyha felújítása 

– 1-es sorszám a közbeszerzési tervben.  
 

A feltüntetett kis- és nagy értékű közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a Megrendelő 

2018.12.10-én felhívást tett közzé ajánlatok megtételére vonatkozóan és megjelentette a 

külképviselet honlapján.  

Az ajánlatok megtételének határidején belül a Megrendelő címére egy ajánlat érkezett.  

Az ajánlat felnyitása után a közbeszerzési eljárást lebonyolító bizottság értékelte az ajánlatot 

és arról jelentést készített.  
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A 2018.12.13-án átadott 1853-6/2018-as ajánlat értékelésekor a közbeszerzési eljárást 

lebonyolító bizottság a következőket állapítota meg: 

 

 

 

1) A kis/nagy értékű beruházás adatai: 

 

A kis/nagy értékű beruházás tárgya Építészeti munkák Szerbia Köztársaság 
Budapesti Nagykövetségének épületeiben:  

a konzuli osztály festése, a garázs és a 

pincehelyiség szanálása/felújítása, 

nyílászárók mázolása a konzuli gondnok 

lakásában, nyílászárók mázolása a 

konzuli részlegben, nyílászárók 

mázolása a nagykövetségi 

helyiségekben, a Nagykövetség 

épületében az 1. emeleti konyha 

felújítása, 5 ajtó cseréje a földszinti 

konyhában és a földszinti konyha 

felújítása – a közbeszerzési tervben 1-

es sorszám alatt.  

 

A kis/nagy érrtékű beruházás sorszáma 1 

A kis/nagy értékű beruházás becsült 

értéke (ÁFA nélkül) 
84.422 EUR 

A kis/nagy értékű beruházásról szóló 

szerződés értéke (ÁFA nélkül) 
84.422 EUR 

A kis/nagy értékű beruházásról szóló 

szerződés értéke (ÁFÁ-val) 
 

 
 

2) Az elutasított ajánlattevők elnevezése, illetve neve és az elutasítás okai: 

Az ajánlat iktatói száma 
Ajánlattevő 

Az ajánlat elutasításának okai 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

     3) Az ajánlatok értékelésének a kritériuma: a legkedvezőbb ár 

 

           а) Az ajánlattevők listája a legkedvezőbb árról szóló kritérium alapján: 
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          Az ajánlattevő elnevezése/neve A felajánlott ár         

(ÁFA nélkül) 

A felajánlott ár 

(ÁFÁ-val) 
1. 

 Factum Team Kft. 
84.422 EUR  

2. 

 
 

  

3. 

 
 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) A pontozásos módszer alkalmazása esetén törrtént értékelés a legkifizetődőbb ajánlat 

kritériumának alkalmazásásával: 

 1. kritériumi elem ___________                pontszám _________ 

 2. kritériumi elem ___________          pontszám _________ 

 3. kritériumi elem ___________                pontszám _________ 

     Kritériumi    elemek                 

          Az ajánlattevő 

elnevezése/neve     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

4) A szerződés odaítélésére javasolt ajánlattevő elnevezése, illetve neve: 

Az ajánlatok szakmai értékelése után a Bizottság megállapította, hogy a 

legkedvezőbb ajánlatot a Factum Team Kft. ajánlattevő nyújtotta be 

 és javasolja a Megrendelőnek, hogy a feltüntett ajánlattevőnek ítélje oda a 

szerződéskötés jogát. 

 A kiválasztott ajánlattevő a nagy értékű beruházást alvállalkozó segítségével végzi: 

 

Igen                                                        Nem 

Abban az esetben, ha a kiválasztott ajánlattevő alvállalkozókkal dolgozik: 
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Az alvállalkozó 

elnevezése/neve 

A szerződés része, amelyet az alvállalkozó teljesít 

  

  

 

 

 

A Megrendelőt képviselő felelős személy (a diplomáciai-konzulátusi képviselet vezetője) 

elfogadta a szerződés odaítélésével megbízott Bizottság javaslatát, amellyel az illetékes 

szolgálatok és a Külügyminisztérium főtitkára is egyetértettek, és törvényes felhatalmazása 

alapján meghozta a határozatát, hogy a szerződés megkötésének a jogát a budapesti Factum 

Team Kft-nek ítéli oda, az 1853-5/2018-as számú, 2018.12.13-án átadott ajánlata alapján. 

 

 

A Bizottság tagjai: 

      Családi név, név              Aláírás 

1. Đukić Deana 

 

 

2. Leković Rajna 

 

 

3. Markez Boško 

 

 

                                                                                                

                                                                                 

 

       A hitelesítésre felhatalmazott személy 

 

 

 

                                                                                _______________________ 

                                                                                             

Ivan Todorov 
nagykövet 

 


