14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakécskei Református Egyházközség
Postai cím: Templom tér 2.
Város: Tiszakécske

Postai irányítószám: 6060

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája - energetikai
korszerűsítése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
„Bács-Kiskunsági és Délpesti Református Egyházmegyék konzorciumi épületeinek energetikai felújítása”
című projekt építési feladatai a Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolájában: utólagos
hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítések, illetve
napelemes rendszerek telepítése

6060 Tiszakécske, Templom tér 3. - Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája:
- 157 db külső nyílászáró cseréje;
- 1 055 m2 födémszigetelés;
- 1 558 m2 homlokzati hőszigetelés;
- 80+105 kW kondenzációs gázkazán szerelése, szekunder hálózat korszerűsítéssel;
- 25 kWp napelemes rendszer telepítése.
Az építési beruházás nem építési engedély köteles munka.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás
szabályainak alkalmazásával
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017.09.14.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: [1] Elnevezés: Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája
- energetikai korszerűsítése
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):

Verfor-Global Kft. (1093 Budapest, Török Pál u. 6.)
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 113.983.156.,-Ft
2. Jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 24, max. 60 hónap) 24 hónap
3. Kockázat-felmérési és kezelési terv részletessége (azonosított kockázatok darabszáma) 51 db
Az ajánlat a lefolytatott hiánypótlást és felvilágosítás kérést követően mindenben megfelel az
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, érvényes, értékelésre megfelelő.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az
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adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára
pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Verfor-Global Kft.
A
részszempontok
Az értékelés részszempontjai (adott súlyszámai
esetben alszempontjai is)
(adott esetben az Értékelési
pontszám
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

10

700

2. Jótállás időtartama (hónapban
meghatározva, min. 24, max. 60
hónap)

20

10

200

3. Kockázat-felmérési és kezelési terv
részletessége (azonosított kockázatok
darabszáma)

10

10

100

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

1000

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 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: 2

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva)
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó
ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó
ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi
ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet
alkalmazásával kerül meghatározásra.
P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol:
P:
P max:
P min:
A legjobb:
A vizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
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kerülnek felszorzásra.
2. Jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 24, max. 60 hónap)
Ajánlattevő ezen értékelési szempont kapcsán köteles legalább 24 hónap jótállási időt vállalni az
általa teljesített építési beruházásra. Amennyiben Ajánlattevő 60 hónapot meghaladó jótállási
időt vállal, úgy abban az esetben is csak a maximális pontszámot kaphatja meg (10 pont), azaz
60 hónapnál hosszabb jótállási idő vállalása esetén nem jár plusz pont. Amennyiben ajánlattevő
24 hónapnál kevesebb hónapra kiterjedően vállal jótállási kötelezettséget, úgy ajánlatát
Ajánlatkérő érvénytelené nyilvánítja. A jótállási idő vállalása csak hónapokban, egész
számokban történhet.
A legmagasabb mértékű vállalást tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati
pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi
képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.
P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min
ahol:
P:
P max:
P min:
A legjobb:
A vizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
3. Kockázat-felmérési és kezelési terv részletessége (azonosított kockázatok darabszáma)
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátja a kockázatfelmérési és kezelési terv mintadokumentumot, melyben felsorolásra kerülnek a kivitelezés során
előfordulható kockázati tényezők.
Ajánlattevő feladata a mintadokumentum alábbi oszlopainak kitöltése:
Előfordulási
valószínűsége
(ritka, átlagos,
gyakori)

Hatása a
projektmegvalósításra
(kicsi, közepes, nagy)

Tervezett
megelőzési terv

Tervezett kezelési
terv (bekövetkezés
esetén)

Ajánlattevő minden egyes helyesen és maradéktalanul kitöltött sor után egy pontot kap.
Ha valamelyik kockázati tényező az adott kivitelezés során nem merülhet fel, úgy az adott sorban
ennek egyértelmű feltüntetése, illetve rövid indoklása szükséges.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kockázat-felmérési és kezelési terv
kifejezetten olyan ajánlati elemnek minősül, mely a közbeszerzés tárgyára, a szerződéses
feltételekre adott tartalmi, szakmai ajánlatot képezik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a kockázat-felmérési és kezelési terv
egyáltalán nem, vagy üresen kerül benyújtásra, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
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után. Hiánypótlás / felvilágosítás során csak a kockázat-felmérési és kezelési terv nem
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibái, hiányosságai javíthatók!
A kockázat-felmérési és kezelési terv értékelése az alábbiak szerint történik:
A kockázat-felmérési és kezelési terv helyesen és maradéktalanul kitöltött minden egyes sora egy
pontot ér. A kitöltött sorok után szerzett pontszámok összeadódnak és összehasonlításra kerülnek
az alábbiakban megadott képlet szerint.
A pontkiosztás módszere:
Az a kockázat-felmérési és kezelési terv, amelyek fentiek szerinti pontozás eredményeként a
legmagasabb összpontszámot kapja, megkapja a maximum (10) pontot, a többi ajánlat bírálati
pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül
meghatározásra.
P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min
ahol:
P:
P max:
P min:
A legjobb:
A vizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

Verfor-Global Kft. (1093 Budapest, Török Pál u. 6.)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 113.983.156.,-Ft
Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: építész, asztalosszerkezetek elhelyezése, napelem, gépészet
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, adószáma: még nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
nincs
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: -
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/10/20 / Lejárata: 2017/10/25
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/10/18
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/10/20
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja (ééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja (ééééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk Mivel tárgyi eljárásban egyetlen ajánlat érkezett be, a szerződés a
szerződéskötési moratórium lejárta előtt megköthető.

Ellenjegyzem:

Dr. Nedwed Mária
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
lajstromszám: 103
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