14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 97.
Város: Gyenesdiás

Postai irányítószám: 8315

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Építési beruházás, „Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének (Gyenesdiás,
Kossuth Lajos u. 97, hrsz. 89) tetején 90 db 270 W-os polikristályos napelem
kerül elhelyezésre. Kivitelező feladata a napelemek kihelyezése, a hálózati
csatlakozás kiépítése, úgy, hogy működés közben a távfelügyelet biztosított
legyen, a napelemek beüzemelése és a hálózati csatlakozás engedélyeztetése.
Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületének
(Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 91, hrsz. 96/2) tetején 104 db 270 W-os
polikristályos napelem kerül elhelyezésre. Kivitelező feladata a napelemek
kihelyezése, a hálózati csatlakozás kiépítése, úgy, hogy működés közben a
távfelügyelet biztosított legyen, a napelemek beüzemelése és a hálózati
csatlakozás
engedélyeztetése.
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda épületének (Gyenesdiás Bartók Béla u. 1., hrsz.
1259/2) tetején 104 db 270 W-os polikristályos napelem kerül elhelyezésre.
Kivitelező feladata a napelemek kihelyezése, a hálózati csatlakozás kiépítése, úgy,
hogy működés közben a távfelügyelet biztosított legyen, a napelemek
beüzemelése és a hálózati csatlakozás engedélyeztetése.
A további műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumokban található
költségvetés tartalmazzák.
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:

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt
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 közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉszám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának
napja:2 2017/09/04
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 eredménye1
A szerződés száma: 1 Rész száma:2 - Elnevezés: „Napelemek elhelyezése Gyenesdiás
Nagyközség középületein” – vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
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 tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2

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 eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2 db

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1. Az ajánlattevő neve: Solener Hungary Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 8825 Pat, Fő u. 105.
Adószáma: 25575457-4-20
Összesített nettó ajánlati ár: 27 200 000,- HUF
Vállalt többlet jótállás ideje (36 hónap felett): 36 hó
1. Szakember megnevezése (épületgépész): -2. Szakember megnevezése (épület villamossági): Magyar Erik András
2. Az ajánlattevő neve: E-Solar Energia Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.
Adószáma: 25195488-4-20
Összesített nettó ajánlati ár: 30 515 600,- HUF
Vállalt többlet jótállás ideje (36 hónap felett): 36 hó
1. Szakember megnevezése (épületgépész): -2. Szakember megnevezése (épület villamossági): Németh Attila
Alkalmassági követelmény nem került előírásra.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2

(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:

Solener
Hungary Kft.

E-Solar
Energia Kft.

Az értékelés részszempontjai
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

A részszempontok súlyszámai
Értékelési pontszám
3 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1
2

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:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont.
Az első és második részszempont esetében a pontszámítás képlete: Pvizsgált =
(Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin
A harmadik részszempont esetében az ajánlattevő minden a részszempontnak
megfelelő bemutatott szakember esetén 5-5 pontot kap, amennyiben valamely
szakterületre nem mutat be szakembert, vagy a bemutatott szakember nem felel
meg az adott részterületnél előírtaknak, akkor ajánlattevő arra a részajánlatra 0
pontot kap. A 3 részszempont részajánlatai alapján elért pontok összeadódnak és
úgy adják a részszempontban elért pontszámot. Mivel ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja alapján a szakemberek szervezettségét értékeli és a
szakemberek bemutatott darabszámát tekinti szervezettségi elemnek, ezért a
szakemberek közötti átfedés nem lehetséges.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok részszempontonként a
súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot
elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés
szabályai szerint.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat
kerül elfogadásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Az ajánlattevő neve: Solener Hungary Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 8825 Pat, Fő u. 105.
Adószáma: 25575457-4-20
Összesített nettó ajánlati ár: 27 200 000,- HUF
Ajánlattevő ajánlata érvényes és ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat,
az elért értékelési összpontszáma: 950,00 pont.
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 vétele2 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: Napelemek
kihelyezése
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
Ajánlattételkor még nem ismert.

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
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 tevők2

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:2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/10/05/ Lejárata: 2017/07/09
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/10/02
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/10/04
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint kizárólag az értékelési sorrendben
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

