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Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 1. 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 80.524.906 HUF 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) : 36 hónap 3. A felhívás III.1.3. M.2./ pontjában meghatározott szakmai 
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva ( 
min. 0 hónap, max 36 hónap): 0 hónap

10492631241Bátor-Komfort Termelő- Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1024 
Budapest, Margit Körút 31-33. 3.em.1.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

2019.09.18

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

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. (HRSZ.: 2.) szám alatt található Városháza épületének energetikai korszerűsítése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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73.123.485,- HUF Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlatot. 
Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak a – figyelemmel a Hiánypótlási és 
felvilágosítás adási dokumentációban csatolt dokumentumokra is- valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben 
megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben 
kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő által megajánlott, az értékelés során figyelembe vett egyösszegű nettó ajánlati ár az 
Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet összegét nem haladja meg

14629514242EnerGO ZERO Korlátolt Felelősségű Társaság, 1085 Budapest, Stáhly Utca 1. fszt. 4/a.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ár részszempont Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont, ár részszempont esetén fordított arányosítás módszerét alkalmazza 
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. 
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. 
Minőségi részszempont: Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy 
az az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő 36 hónap) értéket 
tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő 
vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot kap(nak), azaz az ajánlatok bírálata során a 60 hónap feletti jótállás megajánlása esetén is a pontszámítás képletébe a 60 
hónap kerül feltüntetésre és a számításnál alkalmazásra. Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott 
képletek alapján. Amennyiben a felhívás III.1.3) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) M.2. alpont tekintetében megajánlott 
szakember kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati 
idővel rendelkezik, Ajánlatkérő a gyakorlati időt 0 hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt 
jelent) és az értékelés során és 0. pontot kap. Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő 
szakemberek szakmai gyakorlata értékelésének felső határaként 36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy azt 
meghaladó szakmai tapasztalatra irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a 
beérkezett más ajánlatoktól. Az ajánlatok bírálata során a 36 hónap feletti többlettapasztalat megajánlás esetén is a pontszámítás 
képletébe a 36 hónap kerül feltüntetésre és a számításnál alkalmazásra Amennyiben az értékelési alszempont vonatkozásában 
ajánlattevő több szakembert jelöl meg, az ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban az első helyen 
megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.

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:

Szöveges értékelés:

1000EnerGO ZERO Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

635.600Bátor-Komfort Termelő- Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 1. 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 73.123.485 HUF 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) : 60 3. A felhívás III.1.3. M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál 
nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva ( min . 0 hónap,
max 36 hónap): 36

14629514242EnerGO ZERO Korlátolt Felelősségű Társaság, 1085 Budapest, Stáhly Utca 1. fszt. 4/a.
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) 
bekezdés b) pontja tekintetében nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az M.2./ pontban előírt szakemberrel rendelkezik, az 
ajánlatban nem került megnevezésre azon szakember, akit a teljesítésbe be kíván vonni. Bíráló Bizottság megállapította továbbá,
hogy ajánlattevő ajánlatához nem csatolta az ajánlattételi felhívás III) pont 1.3. M.2./ alpontjában előírt alkalmassági 
követelmények igazolása vonatkozásában bemutatott szakembernek az M.2.1./pontban rögzítetteken felüli szakmai TÖBBLET 
TAPASZTALATOT tartalmazó önéletrajzát, a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a 3. értékelési részszempont 
tekintetében. A Közbeszerzési 12. Ajánlatok értékelése 3. értékelési részszempont pontja az alábbiakat tartalmazza: „
Amennyiben a 3. értékelési részszempontra tett megajánlás 0 hónapnál nagyobb: A szakember megnevezését tartalmazó 
nyilatkozat, valamint a szakember szakmai TÖBBLET tapasztalatot tartalmazó önéletrajza abban az esetben is már az ajánlathoz 
kötelezően csatolandó, amennyiben Ajánlattevő Műszaki szakmai alkalmasságát nyilatkozattal kívánja igazolni, tekintettel arra, 
hogy a megajánlott szakember szakmai tapasztalata értékelési részszempont, melyre vonatkozó, a felolvasó lapon tett 
megajánlás ezen dokumentumokkal támasztható alá! Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolja az M.2./ pont 
vonatkozásában megajánlott szakember megnevezését tartalmazó nyilatkozatot, valamint a szakember szakmai önéletrajzát, úgy 
Ajánlata érvénytelen! Az Ajánlatkérő a többlet szakmai tapasztalatot a szakember csatolt önéletrajzában rögzítettek alapján 
határozza meg, így az már az ajánlatban csatolandó! Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/2015/2017 
valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján amennyiben Ajánlattevő fenti dokumentumokat – a
2. értékelési részszempontra tett 0 hónapnál nagyobb megajánlás esetén - az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában 
nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, úgy az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi, amennyiben a felolvasó lapon a 3. értékelési részszempont tekintetében 0 
hónapnál nagyobb mértékű megajánlást tesz.. Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők - figyelemmel a 
felhívás II.2.5.) pont (értékelési szempontok) Minőségi kritériumok, 3. értékelési részszempontra, már az ajánlatukhoz csatolják 
az alábbi dokumentumokat: A szakemberek- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn – túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az 
alábbiak szerint: a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, szakmai TÖBBLET tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és
befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza az M.2./ alpontban rögzített 
szakember vonatkozásában épület- építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka megvalósítása során 
szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is.” 
Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján Közbenső döntés meghozatalával érvénytelenné 
nyilvánította.

10444360213SKORPIÓ Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei Út 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

gépészeti szerelési munkálatok, szigetelés

Ajánlat benyújtásakor még nem ismert



EKR001118322019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.11.28 11:57:59 Turiakos

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

2019.12.03Lejárata:2019.11.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.11.28

2019.11.28




