14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
Postai cím: Petőfi tér 8.
Város: Debrecen,

Postai irányítószám: 4025

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

„Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrások
hasznosításával- Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola helyszínen” KEHOP-5.2.3-16-2016-00055
azonosítószámú projekt keretében.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése a vonatkozó jogszabályokban és
tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A beruházás részeként az alábbi főbb fejlesztések történnek:
Szent Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése, mely három szakági részből tevődik össze: az épület
hőszigetelésének javítását célzó hőszigetelést és nyílászáró-cseréket tartalmazó építészeti munkarészből, a fűtési
rendszer korszerűsítését tartalmazó gépész munkarészből, és napelemes rendszer telepítését tartalmazó
elektromos munkarészből áll.
Az építész munkarészek keretében az épület külső nyílászáróinak cseréje, külső falak hőszigetelése, a
padlásfödémre utólagos hőszigetelése történik. A tetőtéri helyiségek ferde tetőszakaszai belső oldali kiegészítő
hőszigetelést kapnak (6,95 cm vastag, kétoldali alufólia kasírozású poliuretan (PIR) keményhab tábla, gipszkarton
lappal kombinált Bachl PIR GKP termekkel)
A gépész munkarészek keretében fűtés és a gázellátás rendszer korszerűsítésére (3 db fali kondenzációs gázkazán,
gázmérő óra,stb) kerül sor.
Az elektromos munkarészek keretében az épület tetőfelületén 225 db 255 Wp teljesítményű napelem kerül
elhelyezésre. A tervezett napelemek az épület villamos energiával való ellátását segítik.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megvalósítás során a megvalósulási terv elkészítése és a szükséges
közműszolgáltató egyeztetések jóváhagyások beszerzése.
CPV: 45000000-7, 45321000-3, 45350000-5, 45421100-5, 09331000-8, 71220000-6
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott
tervek, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi
követelmények betartása mellett megvalósítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Ajánlatkérő a Kbt. III. rész XVII. fejezet szerinti eljárást alkalmazza.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1) bek. b) alapján a nyílt eljárás Harmadik rész szerinti
szabályait alkalmazza; a Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti eljárást folytat tárgyalás tartása nélkül, tekintettel arra, hogy az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
2
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
1
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
2
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. 05. 12.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
2
ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ ] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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):

1.)
Az Ajánlattevő neve: NÁDRÓ BI-VER-AN Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Kinizsi Pál utca 5.
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:
1. Ajánlati ár (nettó Ft):

147.457.784.-FT

2. Jótállás tartama
(hónap; min. 36 hónap, max. 48 hónap)

48 hónap

Ajánlattevő a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Ajánlattevővel szemben
kizáró ok nem volt megállapítható.
2.)
Az Ajánlattevő neve: NYÍR-KOMPLETT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 22.
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:
1. Ajánlati ár (nettó Ft):

184.000.000.-Ft

2. Jótállás tartama
(hónap; min. 36 hónap, max. 48 hónap)

48 hónap

Ajánlattevő a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Ajánlattevővel szemben
kizáró ok nem volt megállapítható.
3.)
Az Ajánlattevő neve: DH-SZERVIZ Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:
1. Ajánlati ár (nettó Ft):

137.468.000.-Ft

2. Jótállás tartama
(hónap; min. 36 hónap, max. 48 hónap)

48 hónap

Ajánlattevő a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Ajánlattevővel szemben
kizáró ok nem volt megállapítható.

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.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
1. Nettó Ajánlati ár részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint, Ajánlatkérő a
legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.
2. Jótállás tartama résszempont esetében az egyenes arányosítás módszere szerint, Ajánlatkérő a
legkedvezőbb ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de
legalább a minimális pontszámot adja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

Az Ajánlattevő neve: DH-SZERVIZ Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:
1. Ajánlati ár (nettó Ft):

137.468.000.-Ft

2. Jótállás tartama
(hónap; min. 36 hónap, max. 48 hónap)

48 hónap

Ajánlattevő a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően nyújtotta be az ajánlatát. Ajánlattevővel szemben
kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelően nyújtotta be. Az ajánlattevő
nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú 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 igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni: építészeti munkák részteljesítése, épületgépészeti munkák részteljesítése,
épületvillamossági munkák részteljesítése, felelős műszaki vezetés
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:V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:

2

2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek nem
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:2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Az Ajánlattevő neve: T-Családi Plus Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4300 Nyírbátor, Gyulaji u. 3.
Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és jogszabályokban foglaltaknak, így az ajánlat a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/06/09) / Lejárata: (2017/06/14)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/06/09)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/06/09)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka

2

2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja (éééé/hh/nn)
2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka

2

2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja (éééé/hh/nn)
2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:
1
2

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

Az összegezést a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.)
MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve ellenjegyzem.

