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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal 

Postai cím: Augusz I. utca 7. 

Város: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: KEHOP 5.2.2-16-20016-0016 azonosító számú ”Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében a Tolna Megyei Kormányhivatal Paks, Dózsa 
Gy. u. 51-53. szám alatti épületének energetikai fejlesztése. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A tervezéssel érintett épület két fő egységből, egy nagyobb alapterületű földszintes épület-részből és 
egy ebből kiemelkedő háromemeletes toronyból áll. A földszintes épületrészt a SPAR üzletlánc egysége 
és a városi TV foglalja el, míg a háromemeletes épületrészben a kormányhivatal található.  

A ’80-as években épült, előre gyártott UNIVÁZ vasbeton szerkezet alkalmazásával. Külső határoló 
szerkezetei szintén UNIVÁZ gyártmányú panelek. Az épület síkalapozású, az alapozási sík, a terület-re 
jellemző feltöltés csekély teherbírása miatt -3,50 m mélyen helyezkedik el. A pilléreket befogadó 
kehelyalapokat egy vasbeton gerendarács támasztja alá. Ez alatt beton sáv-alapok nyúlnak le a 
teherbíró talajig. Az épület határoló szerkezetei rendkívül elavultak. A víz-szintesen elhelyezkedő 
homlokzati panelek hőátbocsátási értéke a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben megengedett érték 
többszöröse, a tetőn mindössze 8 cm Isopanel hőszigetelés található. A nyílászárók üvegezése is 
elmarad a követelménytől.  

A felújítás után az épületnek a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet költségoptimalizált szintjét kell elérnie. Ezt 
elsősorban a határoló szerkezetek hőszigetelésével, illetve a nyílászárók cseréjével lehet elérni. Az 
épület villamos energia szükségletének kielégítésére napelemek is elhelyezésre kerülnek a tetőn. 

 

Mennyiség: 

Napelem: 64 db*270W 

Nyílászárók: 109 db 
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Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt 
kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, 
esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású 
berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 
46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem 
került feltüntetésre. 

CPV: fő tárgy:  45300000-0 [Épületszerelési munka] 

További tárgyak:   

45321000-3 [Hőszigetelési munka] 

45310000-3 [Villamos szerelési munka] 

09331000-8 [Napelemek]  

45231400-9 [Erősáramú vezeték építése] 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti) 

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:--- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017/07/26 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: --- 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: --- 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: --- 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: KEHOP 5.2.2-16-20016-0016 azonosító számú 

”Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Paks, Dózsa Gy. u. 51-53. szám alatti épületének energetikai fejlesztése 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 5 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Ajánlattevő neve: Ács-Állványozó Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert út 10/C. 

Adószáma: 10483327-2-17 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Számszerűsíthető értékelési szempontok 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) nettó 76.020.600 Ft 

2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer 
megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi 
területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 

igen/nem 

3. Jótállás időtartama (hónap; ajánlati elem minimum értéke: 36 
hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 
60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam 
(36 hónap) levonásával.) 

36 hónap + 12 hónap = 

48 hónap 

2. Ajánlattevő neve: PSN Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Flórián u. 3. 

Adószáma: 12621754-2-17 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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Számszerűsíthető értékelési szempontok 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) nettó 77.101.445 Ft 

2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer 
megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi 
területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 

igen/nem 

3. Jótállás időtartama (hónap; ajánlati elem minimum értéke: 36 
hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 
60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam 
(36 hónap) levonásával.) 

36 hónap + 0 hónap = 

36 hónap 

 

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.) 
  

Az ajánlattevő neve: 

Ács-Állványozó Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

PSN Kft. 

  

Az értékelés A 

részszempontok 

      

  

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  
súlyszám  

szorzata 

    

1. Nettó ajánlati ár 

összesen (HUF) 

70,00 10,00 700,00 9,86 690,19     

2. Munkahelyi 

egészségvédelmi és 

biztonságirányítási 
rendszer megléte 

építőipari kivitelezés 

(magas és mélyépítés) 
érvényességi területre 

(BS OHSAS 18.001:2007 

vagy azzal egyenértékű) 

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

3. Jótállás időtartama 

(hónap; ajánlati elem 
minimum értéke: 36 

hónap, legkedvezőbb 

szintje: 60 hónap. 
Ajánlatkérő a 36 hónap 

és a 60 hónap közötti 

megajánlásokat értékeli a 

kötelezően előírt 

időtartam (36 hónap) 

levonásával.) 

15,00 10,00 150,00 0,00 0,00     

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  850,00  690,19     
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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: 2 0-10 

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 

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva fordított arányosítás számolja ki a pontszámokat. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének 1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított 
arányosítás módszere tartalmazza.  
 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) × (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 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a Munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonságirányítási rendszer meglétét értékeli a közvetlen pontkiosztás módszere segítségével. 
Amennyiben ajánlattevő rendelkezik a meghatározott rendszerrel, úgy az adott szempontra 10 
pontot kap, amennyiben nem rendelkezik a meghatározott rendszerrel, 0 pontot kap. 

Ajánlattevő a 2. értékelési szempont vonatkozásában az adott rendszer meglétét 
igazoló dokumentumot köteles csatolni az ajánlata részeként. 

 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően 
előírt számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb 
többlet jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes 
arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének 1. b) pont bb) 
alpontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 

 

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

 

P = (A vizsgált / A legjobb) × (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 (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 

eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /24 hónap többlet jótállási 
időtartam/, úgy abban az esetben is 24 hónap megajánlással számol Ajánlatkérő) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Ács-Állványozó Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert út 10/C. 

Adószáma: 10483327-2-17 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Számszerűsíthető értékelési szempontok 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) nettó 76.020.600 Ft 

2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer 
megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) 
érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal 
egyenértékű) 

igen/nem 

3. Jótállás időtartama (hónap; ajánlati elem minimum értéke: 
36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 
hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a 
kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásával.) 

36 hónap + 12 hónap = 

48 hónap 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére és a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot tette. 

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

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: villamos, gépészet, napelem telepítése  

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: --- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: --- 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: --- 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

1. 
Ajánlattevő neve: Topa és Társa Építési Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.  
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Adószáma: 13048918-2-17 
AZ érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10. Az ajánlatok értékelési szempontja c. pontjában az alábbiakat 
írta elő: „(…) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjával összhangban rögzíti, hogy a napelemes 
rendszerre vonatkozó nettó 450.000,- Ft/kW fajlagos költséget meghaladó árat, illetve költséget 
tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani. Ezen adat a kiadott árazatlan 
költségvetés excel táblájának megfelelően egyértelműen feltüntetésre kell, hogy kerüljön ajánlattevő 
árazott költségvetésében. (…)” 
 

A Topa és Társa Építési Kft. (7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.) ajánlattevő által benyújtott 
ajánlatban a napelemes rendszerre vonatkozó nettó fajlagos költség 929.69,- Ft/kW, mely érték 
meghaladja az Ajánlatkérő által meghatározott 450.000,- Ft/kW fajlagos költséget, így az ajánlat 
érvénytelen. 
 
2. 
Ajánlattevő neve: Fürman Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Bródy köz 1.  
Adószáma: 11286501-2-17 
AZ érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10. Az ajánlatok értékelési szempontja c. pontjában az alábbiakat 
írta elő: „(…) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjával összhangban rögzíti, hogy a napelemes 
rendszerre vonatkozó nettó 450.000,- Ft/kW fajlagos költséget meghaladó árat, illetve költséget 
tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani. Ezen adat a kiadott árazatlan 
költségvetés excel táblájának megfelelően egyértelműen feltüntetésre kell, hogy kerüljön ajánlattevő 
árazott költségvetésében. (…)” 
 
A Fürman Kft. (7100 Szekszárd, Bródy köz 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a napelemes 
rendszerre vonatkozó nettó fajlagos költség 947.764,- Ft/kW, mely érték meghaladja az Ajánlatkérő 
által meghatározott 450.000,- Ft/kW fajlagos költséget, így az ajánlat érvénytelen. 
 

3. 

Ajánlattevő neve: PELLIO & CEVA ARCHITEKTOR Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 7130 Tolna, Gólya u. 17.  
Adószáma: 12459009-2-17 
AZ érvénytelenség indoka: 
 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10. Az ajánlatok értékelési szempontja c. pontjában az alábbiakat 
írta elő: „(…) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjával összhangban rögzíti, hogy a napelemes 
rendszerre vonatkozó nettó 450.000,- Ft/kW fajlagos költséget meghaladó árat, illetve költséget 
tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani. Ezen adat a kiadott árazatlan 
költségvetés excel táblájának megfelelően egyértelműen feltüntetésre kell, hogy kerüljön ajánlattevő 
árazott költségvetésében. (…)” 

A PELLIO & CEVA ARCHITEKTOR Kft. (7130 Tolna, Gólya u. 17.) ajánlattevő által benyújtott 
ajánlatban a napelemes rendszerre vonatkozó nettó fajlagos költség 454.835,- Ft/kW, mely érték 
meghaladja az Ajánlatkérő által meghatározott 450.000,- Ft/kW fajlagos költséget, így az ajánlat 
érvénytelen. 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 



8 

 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017.09.19. / Lejárata: 2017.09.25. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.09.18. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.09.18. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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