Dr. Serfőző Andrea

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírtávhő KFT
Postai cím: Népkert u. 12.
Város: Nyíregyháza

Postai irányítószám: 4400

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő KFT-nél”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
4400-Nyíregyháza, Család utca 19. szám alatt lévő Örökösföldi telephely külső energetikai felújítása.
Külső homlokzati -és lapostető hőszigetelés, nyílászárócsere.
Napelem modul 270 Wp 1x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek.
Az inverter típusa Fronius vagy SMA, vagy más, az E-ON által elfogadott 10 kVA-es típus lehet,
telepítés alumínium tartószerkezet segítségével, a tetőn elhelyezett beton kockákhoz rögzítve.
Az épület tetőszerkezetének szigetelése min. 2 réteg bitumenes szigetelőlemezzel készül, valamint 20
cm AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló hőszigeteléssel lesz ellátva.
II. rész:
4400-Nyíregyháza, Család utca 102. szám alatt lévő Műszaki telephely külső energetikai felújítása.
Külső homlokzati -és padlásfödém hőszigetelés és nyílászárócsere.
A padlástérben 20 cm szálas ásványgyapot hőszigetelés, a padlásfödém hőszigetelésére.
Napelem modul 270 Wp 1x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek.
Az inverter típusa Fronius vagy SMA, vagy más, az E-ON által elfogadott 10 kVA-es típus lehet,
tetősíkban történő telepítéssel, a szokásos acél kampós, alumínium sínes megoldással.
III. rész:
4400-Nyíregyháza, Népkert u. 12. szám alatt lévő Központi irodaépület külső energetikai felújítása.
Külső homlokzati - és lapostető hőszigetelés és nyílászárócsere.
Az épület tetőszerkezetének szigetelése 2 réteg bitumenes vízszigetelő lemezzel, valamint 20 cm
AUSTROTHERM AT-N100 lépésálló hőszigeteléssel. A szigetelési munkák végzése alatt a lapostetőn
lévő napelemes rendszer kivitelező általi mozgatása szükséges.
.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész XVII.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás a Kbt. 115. §-a lapján

IV.1.3) 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 (2018/02/12)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: Az ajánlatkérő tervezői költségbecslés alapján állapította meg a becsült értéket 2
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Nyíregyháza, Család u. 19.
Az eljárás eredményes volt X 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.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
KE-VÍZ 21 ZRT, 4400-Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
44.284.796
Ft
Többletjótállás vállalása
36
hónap
Közmű Generál KFT, 4400-Nyíregyháza, Nádor u. 64.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
48.846.618
Többletjótállás vállalása
13

Ft
hónap

Capricolors KFT, 4400-Nyíregyháza, Gerle u. 1.
RÉSZSZEMPONTOK:

Ajánlattevő ajánlata:

Ajánlati ár

41.650.396

Ft

Többletjótállás vállalása

0

hónap

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.)
Az ajánlattevő neve:
KE-VÍZ 21 ZRT
Az értékelés

Az ajánlattevő neve:
Közmű Generál KFT

Az ajánlattevő neve:

Capricolors KFT

A
részszempontok

részszempontjai
súlyszámai
(adott esetben (adott esetben az
alszempontjai is) alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár

70

9,46

662,2

8,67

606,9

10

700

Többletjótállás
vállalása

30

10

300

4,25

127,5

0

0

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

962,2

734,4

700

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont 2
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: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója 15. old
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
KE-VÍZ 21 ZRT, 4400-Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
44.284.796
Többletjótállás vállalása
36
Az ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot

Ft
hónap

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve,
címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem ismert
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
I.Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld-és sziklamunka
Falazás és egyéb kőművesmunka
Fém-és könnyű épületszerkezet szerelése
Bádogozás
Fa-és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése
Felületképzés, szigetelés
Elektromosenergia ellátás, villanyszerelés
Fotovoltarikus napelemek beépítése
Megújuló energiahasznosító berendezések
Őrzés
Szállítás
Laborvizsgálatok és mérések
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: ajánlat benyújtásakor még nem ismertek 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:
A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Nyíregyháza, Család u. 102.
Az eljárás eredményes volt X 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.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
KE-VÍZ 21 ZRT, 4400-Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
15.758.601
Ft
Többletjótállás vállalása
36
hónap
Közmű Generál KFT, 4400-Nyíregyháza, Nádor u. 64.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
25.307.110
Többletjótállás vállalása
13

Ft
hónap

Capricolors KFT, 4400-Nyíregyháza, Gerle u. 1.
RÉSZSZEMPONTOK:

Ajánlattevő ajánlata:

Ajánlati ár

18.047.245

Ft

Többletjótállás vállalása

0

hónap

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.)
Az ajánlattevő neve:
KE-VÍZ 21 ZRT
Az értékelés

Az ajánlattevő neve:
Közmű Generál KFT

Az ajánlattevő neve:

Capricolors KFT

A
részszempontok

részszempontjai
súlyszámai
(adott esetben (adott esetben az
alszempontjai is) alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár

70

10

700

6,6

462

8,85

619,6

Többletjótállás
vállalása

30

10

300

4,25

127,5

0

0

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

1000

589,5

619,5

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont 2
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: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója 15. old
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
KE-VÍZ 21 ZRT, 4400-Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
15.758.601
Többletjótállás vállalása
36

Ft
hónap

Az ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve,
címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem ismert
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
II.Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld-és sziklamunka
Helyszíni beton és vasbeton munka
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőművesmunka
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Bádogozás
Fa-és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém-nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés

Épületautomatika,-felügyelet (gyengeáram)
Fotovoltarikus napelemek beépítése
Megújuló energiahasznosító berendezések
Őrzés
Szállítás
Laborvizsgálatok és mérések
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: ajánlat benyújtásakor még nem ismertek 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:
Szabó Lajos, 4400-Nyíregyháza, Pihenő u. 49.,
Az ajánlattevő a felolvasó lapot nem töltötte ki, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pontja alapján
érvénytelen.
A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Nyíregyháza, Népkert u. 12.
Az eljárás eredményes volt X 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.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
KE-VÍZ 21 ZRT, 4400-Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
27.122.604
Ft
Többletjótállás vállalása
36
hónap
Közmű Generál KFT, 4400-Nyíregyháza, Nádor u. 64.
Részszempontok:
Ajánlattevő ajánlata:
Ajánlati ár
40.076.261
Többletjótállás vállalása
13
Capricolors KFT, 4400-Nyíregyháza, Gerle u. 1.

Ft
hónap

RÉSZSZEMPONTOK:

Ajánlattevő ajánlata:

Ajánlati ár

27.833.379

Ft

Többletjótállás vállalása

0

hónap

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.)
Az ajánlattevő neve:
KE-VÍZ 21 ZRT
Az értékelés

Az ajánlattevő neve:
Közmű Generál KFT

Az ajánlattevő neve:

Capricolors KFT

A
részszempontok

részszempontjai
súlyszámai
(adott esetben (adott esetben az
alszempontjai is) alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár

70

10

700

7,09

496,36

9,77

683,91

Többletjótállás
vállalása

30

10

300

4,25

127,5

0

0

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

1000

623,86

683,91

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont 2
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: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója 15. old
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
KE-VÍZ 21 ZRT, 4400-Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Részszempontok:
AjánlatTEVő ajánlata:
Ajánlati ár
27.122.604
Többletjótállás vállalása
36

Ft
hónap

Az ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve,
címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem ismert
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
III.Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld-és sziklamunka
Vakolás és rabicolás
Bádogozás
Fa-és műanyag szerkezet elhelyezése
Szigetelés
Elektormosenergia ellátás, villanyszerelés
Megújuló energiahasznosító berendezések
Őrzés
Szállítás
Laborvizsgálatok és mérések
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: ajánlat benyújtásakor még nem ismertek 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/03/29) / Lejárata: (2018/04/02)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/28)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/28)
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:
________________________________________________________________________________
_________________________
Ellenjegyzem:

