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3A 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:

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:

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:

2018.09.11

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

A Vár-LAK óvoda energetikai korszerűsítése (homlokzatának szigetelése, nyílászáróinak cseréje, épületgépészeti fejlesztése) belső 
felújítása és bővítése. A jelenlegi épület hozzáépítéssel bővítésre kerül, és az új épületrészben, valamint a volt szolgálati lakás helyén 
lesz az egy csoportszobás bölcsőde. A beruházás építési engedély köteles. A jelenlegi, elavult, helyi fűtőkészülékek ( cserépkályha) 
helyett, radiátoros központi fűtés kialakítása faelgázosító kazánnal . A hálózati áramellátás kiváltására a lapostetőn 22 db 250 W-os 
napelem elhelyezése. A felújítással érintett épület területe: 442.59 m2.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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 

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:

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon 
felül max. 36 hónap, (hónap): 0 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (
nettó Ft): 70 218 815.- Ft Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott 
határidőig pótolta ajánlata hiányosságait és megadta a kért felvilágosítást. Az Alternatív Zöldenergia Kft. 
ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre.

Szöveges értékelés:

654.18Alternatív Zöldenergia Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon 
felül max. 36 hónap, (hónap): 0 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (
nettó Ft): 73 702 983.- Ft Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott 
határidőig pótolta ajánlata hiányosságait és megadta a kért felvilágosítást. A Péterfia Invest Kft. ajánlata, 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az 
ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre.

Szöveges értékelés:

626.56Péterfia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon 
felül max. 36 hónap, (hónap): 12 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (
nettó Ft): 65 112 377.- Ft Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásokban és a felvilágosítás kérésekben 
meghatározott határidőig pótolta ajánlata hiányosságait és megadta a kért felvilágosításokat. A Thermo -Ciklon
Kft. ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre.

Szöveges értékelés:

850.00Thermo-Ciklon Kereskedelmi és Szolgáltató kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 
hónap, (hónap): 0 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 70 218 815.- Ft 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott határidőig pótolta ajánlata hiányosságait és 
megadta a kért felvilágosítást. Az Alternatív Zöldenergia Kft. 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.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 
hónap, (hónap): 0 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 73 702 983.- Ft 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott határidőig pótolta ajánlata hiányosságait és 
megadta a kért felvilágosítást. A Péterfia Invest Kft. ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre.

25459607209Péterfia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, 4026 Debrecen, Bem Tér 30.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 
hónap, (hónap): 12 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 65 112 377.- Ft 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásokban és a felvilágosítás kérésekben meghatározott határidőig pótolta ajánlata hiányosságait 
és megadta a kért felvilágosításokat. A Thermo -Ciklon Kft. ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre.

14135851205Thermo-Ciklon Kereskedelmi és Szolgáltató kft., 3532 Miskolc, Andrássy Gyula Út 3-5

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
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-

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

-

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.2.10) 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 ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 
hónap, (hónap): 12 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap: 0 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 65 112 377.- Ft 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásokban és a felvilágosítás kérésekben meghatározott határidőig pótolta ajánlata hiányosságait 
és megadta a kért felvilágosításokat. A Thermo -Ciklon Kft. ajánlata, megfelel a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ÉRVÉNYES ÉS ALKALMAS a szerződéskötésre. A Thermo -Ciklon Kft. az 
alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében a Kbt.- ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének eleget tett. A Thermo -Ciklon Kft. adta, 850,00 ponttal az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
értékelési szempontok alapján az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

14135851205Thermo-Ciklon Kereskedelmi és Szolgáltató kft., 3532 Miskolc, Andrássy Gyula Út 3-5

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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: Vállalt előteljesítés 
időtartama napokban meghatározva: A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (nulla) nap. Amennyiben ajánlattevő nem kíván az 
előírt teljesítési határidő (2019. április 15.) előtt teljesíteni, a felolvasólapon a 0 (nulla) nap értéket kell megajánlani. 0 (nulla) nap 
megajánlás esetén ajánlatkérő a minimálisan adható 0 pontot adja. A megajánlott előteljesítés a véghatáridőre vonatkozik. A max. 45 
nap a megajánlható legkedvezőbb érték az értékelési szempont vonatkozásában. A 45 napot 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. 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

Falazás és egyéb kőműves munka, FMV

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.01 19:01:52 drelesjv

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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 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.

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:

2018.10.06Lejárata:2018.10.02Kezdete:

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

2018.10.01

2018.10.01




