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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkér� 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felel�s összes ajánlatkér�t) 

Hivatalos név: Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth L. utca 27. 

Város: Bonyhádvarasd Postai irányítószám: 7158 

 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Önkormányzati épület energetikai korszer�sítése Bonyhádvarasdon. 
(pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00028). 

II.2)  A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Önkormányzati épület energetikai korszer�sítése Bonyhádvarasdon. 
 
A többfunkciós épület (m�vel�dési ház, polgármesteri hivatal és községi könyvtár) komplex 
akadálymentese, és energetikai korszer�sítés tervezett. Az épület helyiségkapcsolataiba, 
tartószerkezeti kialakításaiban változás nem történik. A korszer�sítéssel az alábbi munkák 
megvalósítására kerül sor: 
 
- az épület el�tti udvarrészben akadálymentes parkolóhelyek, járdák kialakítása 
- a hivatal f�bejáratának megközelítéséhez mozgáskorlátozott rámpa kerül kialakításra 
- homlokzati falak küls� oldali teljes h�szigetel� rendszerrel történ� kiegészítése 
- homlokzati nyílászárók cseréje 
- padlásfödémen kiegészít� h�szigetelés elhelyezése 
- új energiatakarékos gázkazán beépítése 
- gépészeti szerelvények, alapvezetékek cseréje 
- villamos hálózat és szerelvények cseréje, LED lámpák felszerelése 
- tet�felületre napelemek felhelyezése hálózati villamosenergia-termelés céljából,  
- mozgáskorlátozott WC kialakítása 
- bels� ajtócserék az akadálymentes közlekedéshez 
 
Átalakítással érintett m�vel�dési ház épületrész alapterülete összesen: 150,22 m2  
Átalakítással érintett hivatal és könyvtár magasföldszinti alapterülete összesen: 180,39 m2 
Mindösszesen: 330,61 m2. 

 

 



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: a Kbt. 115. § szerinti nyílt (ajánlattételi felhívás megküldésével induló) 
közbeszerzési eljárás 

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 Értesít�ben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

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

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2018/03/21) 

IV.2.3) Az el�zetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: - 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltér� kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér� módon történ� rendelkezésre bocsátásának indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz�dés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Önkormányzati épület energetikai 
korszer�sítése Bonyhádvarasdon. 

Az eljárás eredményes volt X igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min�sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� A szerz�dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ�en indul-e új eljárás � igen � nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev�k 2 

Ajánlattev�k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev�k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev�k neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

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

 

 



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 db ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev�k 

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

Ajánlattev� neve: K-PLAN Épít� Kft. 
Ajánlattev� székhelye: 7150 Bonyhád, Bartók Béla u. 20/A. 
Adószáma: 14772722-2-17 
Ajánlati ár: nettó 40.571.247.- Ft + Áfa, azaz bruttó 51.525.484- Ft 
Vállalt jótállási id�: 24 hónap 
M�szaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási id� a vállalt jótállási id� alatt: 48 óra 
 
Ajánlattev� az el�írt m�szaki-szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
A többlet fedezetet 3.252.255.-Ft+Áfa összegben az Önkormányzat a 20/2018. (III.29) számú KT. 
Határozattal az Önkormányzat költségvetésének terhére biztosította 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev� 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 ajánlattev� neve: 
K-PLAN Épít� Kft. 

Az ajánlattev� 
neve:  

Az ajánlattev� neve:  

 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 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 1. Ajánlati ár (Ft) 70 10 700     

 2. Vállalt jótállási id� 
(hónapokban, minimum 24 
hónap) 

15 10 150     

 3. M�szaki segítségnyújtás – 
rendelkezésre állási id� a vállalt 
jótállási id� alatt, a hiba 
bejelentését�l számítva (órában; 
maximum 48 óra) 

15 10 150     

 A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattev�nként: 

   1000     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels� határa: részszempontonként 1-10 pont 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér� megadta az 



ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: az egyes 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az 
egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott 
legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem a 
maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken. Az így 
kiszámított pontszámok a megfelel� súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont 
szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot elér� ajánlat az összességében 
legel�nyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat 
ajánlatkér� két tizedes jegyre kerekíti.) 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev� neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattev� neve: K-PLAN Épít� Kft. 
Ajánlattev� székhelye: 7150 Bonyhád, Bartók Béla u. 20/A. 
Adószáma: 14772722-2-17 
Ajánlati ár: nettó 40.571.247.- Ft + Áfa, azaz bruttó 51.525.484- Ft 
Vállalt jótállási id�: 24 hónap 
M�szaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási id� a vállalt jótállási id� alatt: 48 óra 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: a gazdaságilag legel�nyösebb, legjobb ár-érték arányt 
megjelenít� ajánlat. 
A többlet fedezetet 3.252.255.-Ft+Áfa összegben az Önkormányzat a 20/2018. (III.29) számú KT. 
Határozattal az Önkormányzat költségvetésének terhére biztosította 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ� legkedvez�bb ajánlatot tev� neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: - 2 

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

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

igénybe venni: felel�s m�szaki vezetés 

A nyertes ajánlatot követ� legkedvez�bb ajánlatot tev� ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattev� alvállalkozót kíván igénybe venni: -2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Sallai László e. v.; 68502935-1-372 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev� szervezetek 2 

Az er�forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattev� ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev� ajánlatában: Sallai László e. v.; 68502935-1-37; 1 
f� okleveles építész vagy épít�mérnök szakemberrel való rendelkezés (ajánlattételi felhívás 13.2. 
pont) 

Az er�forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattev� ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ� legkedvez�bb ajánlatot tev� ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev�k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev�k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

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

 

 

 



VI. szakasz : Kiegé szítő információk
VI.l) További információk: 2

v'I.1.1) A szerződéskötr*i moratórium időtartama

(ezdete: (éééé/hlt/nn) |I;cjaruta (éééé/hh/nn) - a Kbt. 131.$ (8) bekezdés f) pontja alapján nincs rnoratórium

V|'|.2) Lz összegezés elkészítésének időpontja: r20 ] 8 /0 3 2 9 l

W.1.3) Az iisszegezés megktildésének időpontja: r20 ] 8/03D,9;

VI,1.4) Az összegezés módosításrínak indoka: 2

\T.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 
{ é é é é/hhln n )

l.I.1.ó) A módosított tisszegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.7.7) Az iisszegezés javításának indoka: 2

lil.t.8,) Az tisszegezés javításrínak időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

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

vl'l.l0) További információk: 2

I szükég szerinti szdmban ismételje meg

2 adott eseÍben

Bonyhádvarásd Község onkormányzata
Csibi Zsolt polgármester sk

Elbnjegyezte!

J, f;t r{,+ilnilffils {"ff,r#{-
fe|elős akkreditá|t közbeszezési

szakta rl ? csir il(:
|ajstrorrrszáitr : 0ű4?.}


