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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:

2018.11.17

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A 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

Építtető szeretne a meglévő, jelenleg funkció nélküli épületből egy civil házat kialakítani, a felújítás során felbontott épületszerkezetek
miatt a meglévő helyiségek kiosztását megváltoztatni. A felújítás során az épület térfogata nem változik, így a meglévő mutatószámok 
sem változnak.Az épület hasznos alapterülete:119,54 m2. Az épület felújítása építési engedély nélkül végezhető, az épület 
tartószerkezetét nem kell megerősíteni, elbontani, változatlan formában újjáépíteni. A tartószerkezeti falakban a meglévő, régen 
befalazott nyílászárók kerülnek ismételten kibontásra, a meglévő nyílásáthidalók megsértése nélkül, valamint a szükségtelen 
nyílászárók befalazása. A fenti munkálatok kivételével a tartószerkezeti elemeket nem változtatjuk meg. Az épület vízfogyasztását az 
ingatlan előkertjében, a telekhatártól 1,0 méter távolságra, a meglévő vízmérőaknában található NA32-es mérővel mérjük. A vízmérő 
aknától Hga csővel, fagyhatár alatt vezetjük a vizet az épületig.Minimális földtakarás 1,2 m. Az épületbe lépéstől kezdődően rézcsővel 
vezetjük az ivóvizet a csapoló egységekig. A felszerelésre kerülő berendezési tárgyak: - 3 db normál, és 1 db akadálymentes mosdó, - 
csaptelepek: 3db normál 1db akadálymentes - 3 db WC, amiből 1 db akadálymentes, Fürdőkád:1 db;Mosogató:1 db;A használati 
melegvizet három hőcserélős közvetett fűtésű melegvíztárolóval biztosítjuk, melyet részben a hőtermelő berendezés, részben 
elektromos fűtőszál fűt. Az elektromos fűtőszálat napelem táplálja. A használati melegvíz vezetékkel párhuzamos cirkulációs 
vezetékhálózatot építünk ki,1db keringető szivattyú beépítésével.A vizes helyiségekbe padlóösszefolyót tervezünk. Ezen helyiségek 
oldalfalát mázas kerámia burkolattal és kent használati víz elleni szigeteléssel látjuk el. Az épület tetőfelületén keletkezett 
csapadékvizet felszíni vezetéssel és elszivárogtatással vezetjük el az épület tetőszerkezetéről.Az épület hőellátását kondenzációs kazán
adja Kialakításra kerül a lehetőség, hogy a jövőben napkollektor is felszerelésre kerülhessen.A gázkazán szolgáltatja az épület téli 
hőigényét, valamint a közvetett fűtésű melegvíz tárolóval szolgáltatja az épület használati melegvíz igényét. A használati melegvíz 
termeléshez 1 darab közvetett fűtésű, három hőcserélős melegvíztárolót tervezünk. A tárolt víz térfogata 200 
liter.hőmérsékletérzékelővel és kazán hőmérséklet érzékelővel szerelt fűtésszabályozó rendszer lett tervezve.kialakításra kerül 
napelemes rendszer, mely energiát termel az épület villamos igényének kielégítésére. A megtermelt elektromos áram ellátja az épület 
villamos igényét, valamint a használati meleg víz készítést is kiszolgálja. Akadálymentesítés,A bejárat mellett központi tájékoztató és 
tapintható tábla készül. Az irányító táblák 150 cm-es átlagos szemmagasságba kerülnek falra szerelten.A parkoló felőli bejárat előtti 
rámpa 5%-os. A rámpa szabad szélessége min 1,20 m. Az összes ajtó nyitható szárny szabad nyílása minimum 90 cm legyen. Az ajtó 
környezetében szabad helyet kell biztosítani a kerekesszékkel közlekedőknek, a nyíló szárny kilincs felőli oldalán 55 cm-t, az ellenkező 
oldalon min 30 cm-t. Az ajtókilincsek működtetése a kéz minimális igénybevételével történjen; és lehetőleg küszöb ne legyen, de a 
megengedett küszöbmagasság 2 cm.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

harmadik rész, XVII. fejezet
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63603

A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a 

Szöveges értékelés:

1000.0Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

66452

Az Alternatív Zöldenergia Kft. ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre.

Szöveges értékelés:

806.6Alternatív Zöldenergia Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 hónap, (hónap): 12 Ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki ill.
szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap: 36 Egyösszegű ajánlati ár (
nettó Ft)/: 24 673 663 A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pótolta ajánlata hiányosságait, ajánlata megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS 
a szerződéskötésre.

14857362241Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, 
Frangepán Utca 63. 4. em. 35.

Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 hónap, (hónap): 12 Ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki ill.
szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (
nettó Ft)/: 26 282 516 Az Alternatív Zöldenergia Kft. pótolta ajánlata hiányosságait, ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a 
szerződéskötésre.

25009068209Alternatív Zöldenergia Korlátolt Felelősségű Társaság, 4030 Debrecen, Tégláskert Utca 34.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 24 673 663.- Ft A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata, megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS 
a szerződéskötésre. A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az alkalmassági követelmények, a kizáró okok 
tekintetében a Kbt.- ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. A Global Life 
Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetet 100 e Ft-tal meghaladó összegű 
ajánlatot tett, mely különbözetet Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019- évi költségvetésének terhére saját 
forrásból biztosítja. A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta, 1000,00 ponttal az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott értékelési szempontok alapján az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes 
ajánlatot.

14857362241Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, 
Frangepán Utca 63. 4. em. 35.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a többi ajánlattevő pontszáma ehhez 
viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. (az egyösszegű ajánlati ár 
részszempont esetén fordított, a 1. és 2. részszempont esetén egyenes arányosítás) Az egyösszegű ajánlati ár értékelési részszempont 
esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről 
és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás
: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 1. részszempont esetén: Jótállás időtartama - 
jogszabály által előírt kötelező jótállás időtartamán (12 hónap) felüli időtartam értékelése: A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (
nulla) hónap. Amennyiben ajánlattevő a jogszabályban meghatározott 12 hónap jótálláson felül további jótállási időtartamot nem kíván 
megajánlani, a felolvasólapon a 0 (nulla) hónap értéket kell megajánlani. 0 (nulla) hónap megajánlás esetén ajánlatkérő a minimálisan 
adható 0 pontot adja. A 36 hónap a megajánlható legkedvezőbb érték az értékelési szempont vonatkozásában. A 36 hónapot elérő és az
annál kedvezőbb (nagyobb) megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. A 
jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napja. Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot. Az 1. részszempont esetén a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: P=[(
Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont esetén: Az ajánlattételi felhívás 
III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt 
szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap Az 
ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt min. 3 év (36 hónap) 
szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalat értékelése: A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (nulla) hónap. 
Amennyiben ajánlattevő a 36 hónapon felül további időtartamot nem kíván megajánlani, a felolvasólapon a 0 (nulla) hónap értéket kell 
megajánlani. 0 (nulla) hónap megajánlás esetén ajánlatkérő a minimálisan adható 0 pontot adja. A 60 hónap a megajánlható 
legkedvezőbb érték az értékelési szempont vonatkozásában. A 60 hónapot elérő és az annál kedvezőbb (nagyobb) megajánlásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot. Folyt. köv.: V.2.7) Pont

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:

szerződéskötésre. A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az alkalmassági követelmények, a 
kizáró okok tekintetében a Kbt.- ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének eleget tett. A Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezetet meghaladó összegű ajánlatot tett, mely különbözetet Nőtincs Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019- évi költségvetésének terhére saját forrásból biztosítja. A Global 
Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta, 1000,00 ponttal az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott értékelési szempontok alapján az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, gazdaságilag 
legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

Zsaluzás és állványozás, Irtás-, föld és sziklamunka, Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munka, Ácsmunka, Tetőfedés, 
Hideg és melegburkolatok készítése, Aljzat előkészítés, Bádogozás, Fa és műanyag szerkezet elhelyezése, Folyt.köv.: V.2.7.) pont

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert. és General Arkitekter Kft. Adószáma: 25829309 -2 -41
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2019.01.25VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.01.15VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

Az összegezés módosítására a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján van lehetősége az Ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő az összegezés 
megküldést követően észlelte, hogy hibásan adta meg az Alternatív Zöldenergia Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának 
pontszámát és elmulaszt adóigazolást kérni a Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től. Az összegezés módosításával ezt 
orvosolta.

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:

2019.01.30Lejárata:2019.01.26Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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: pont folytatása A 2. 
részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.bb) pontjában 
foglaltak szerinti egyenes arányosítás: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a 
súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb 
ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele pont folytatása: Felületképzés, Kőburkolat, 
Elektromos energia- ellátás, villanyszerelés, Megújuló energiahasznosító berendezések, Általános épületgépészeti szigetelés, 
épületgépészeti csővezeték szerelése, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, felelős műszaki vezetés

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

General Arkitekter Kft. Adószáma: 25829309 -2 -41; Ajánlattételi felhívás III.1.3. műszaki ill. szakmai alkalmassági 
követelménynekvaló megfelelés;

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:

2018.12.27

2018.12.27
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.27 22:39:02 drelesjv

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról javítása 2019.01.15 19:14:17 drelesjv

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.01.25 23:30:11 drelesjv
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Jelen összegezés V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk pontját az EKR rendszer automatikusan tölti ki, azt Ajánlatkérő nem tudja 
módosítani. Jelen összegezésben a hivatkozott pontban a beérkezett ajánlatok száma: 2 hibásan szerepel! Az eljárást megindító 
felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig, azaz 2018. november 27-én 12. 00 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be. 1. Ajánlattevő
neve: Alternatív Zöldenergia Kft. Ajánlattevő címe: 4030 Debrecen Tégláskert utca 34. 2. Ajánlattevő neve: Péterfia Invest Kft. 
Ajánlattevő címe: 4026 Debrecen Bem Tér 30. 3. Ajánlattevő neve: Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő címe
. 1135 Budapest Frangepán utca 63. 4. em. 35. A Péterfia Invest Kft. 2018. december 21 -én visszavonta ajánlatát. Az eljárást 
megindító ajánlattételi felhívás V.2.) További információk pontjának 2.) alpontja rögzíti, hogy a "Pontozás két tizedes jegy pontossággal
történik." Jelen dokumentum "a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként" ponthoz az EKR rendszer kizárólag 1 
tizedesjegy rögzítését engedi. Az Ajánlatkérő szándéka az összegezés módosítása, az EKR rendszerben csak az összegezés javítása 
gomb jelenik meg, ezért Ajánlatkérő kénytelen volt ezt használni, hogy az összegezést megnyitva módosíthassa azt!

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




