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ÖSSZEGEZÉS  

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ: 
 
I.1) Név és címek 

 
Hivatalos név: Taksony Nagyközség Önkormányzata 
Postai cím: Fő út 85. 
Város: Taksony 
Irányítószám: 2335 

 

II. SZAKASZ: TÁRGY 
 
II.1) Meghatározás 

 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

 

„Vállalkozási szerződés keretében a Taksony, Széchenyi István utca 36. szám (hrsz.: 

1228/7) alatti orvosi rendelő energetikai felújítási munkálatainak elvégzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 

Taksony Nagyközség Önkormányzata meglévő „háziorvosi rendelő” energetikai 

fejlesztéséhez szükséges munkálatok elvégzése. 

I. Épület hőszigetelés és homlokzat  
- födém hőszigetelése 20 cm terített kőzet/üveg gyapot paplannal (lambda 0,037 

W/mK) 180 nm födémen párazáró fóliával, a szigetelése tetején páraáteresztő, 
póruszáró fólia takarással 

- homlokzat hőszigetelése 15 cm dryvit rendszerrel (EPS-80 homlokzati hőszigetelő 
hablemez ragasztva és mechanikusan rögzítve, dryvitháló, glettelés, tartozékok) 262 
nm 

- homlokzat színezés a jelenlegivel egyező (naturfehér) színben alapozóval 262 nm 
- 30 cm magasan 5 cm zártcellás lábazatszigetelés 22 nm 
- állványozás , konténer 1 kltsg 
- széldeszka és szaruzat festés színazonos lazúrral 2 rtgben 79 nm 
 

II. Belső felületképzések: 
- padlóburkolatok készítése, meglévő elbontásával (közlekedő, váró, vizes helyiségek: 

hidegburkolat; rendelők: 202,00 nm 
- csempeburkolat falon, jelenlegivel egyező felületen, 1,5 m magasan 315 nm 
- falfestés Héra vagy azzal egyenértékű falfestékkel, 2 rtgben 480 nm 
- meglévő belső fa ajtók mázolása fehér színben, 2 rtgben 103,69 nm 

 

III. Nyílászárók 
- ablak bukó-nyíló 77x145 cm 2 db 
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- ablak bukó-nyíló 117x144 cm 9 db 
- ablak bukó-nyíló 56x56 cm 6 db 
- ablak bukó-nyíló 145x143 cm 2 db 
- bejárati ajtó kétszárnyú 150x249 cm 4 db 
- bejárati ajtó 88x238 cm 2 db 
- takaróléc 199 méter 
- fix szúnyogháló alu 5,5 nm 
- műanyag redőny 17,2 nm 
- három rétegű üveg felár 42 nm 
- külső lemez párkány 18 m 
- belső műanyag könyöklő 18 m 

- hőátbocsájtási tényező értéke 1,15-1,3 közötti 

 

IV. Fűtéskorszerűsítés 

 

- kémény bélelés kondenzációs kazánhoz 
- lapradiátor beépítése szerelési anyagokkal 
- elektromos szerelés, EPH, beüzemelés 
- gázszerelési munkák 

 

V. Vízvezeték szerelés 
- meglévő vízvezetékrendszer cseréje eredetivel egyező vonalvezetéssel 
- szaniterek szerelvényezve: 4 db fali lapos öblítéses WC tartállyal, 1 db piszoár, 9 db 

mosdókagyló, csapok, kiegészítő szerelvények 

 

VI. Elektromos szerelvényezés 
- led lámpatestek (LIWA-SCCR12M-36M és 60 M vagy egyenértékű), vezeték cserével 

21 db 
- mosdók világításának időzítő kapcsolóval történő ellátása, vezetékeléssel 7 db 
- beteg mosdókba fénycsatorna beépítése Velux vagy azzal egyenértékű D25 méretben 

6 db 
- egyéb ledes lámpatestek 16 db 
- felmerülő elektromos problémák elhárítása 1 kltsg 

 

VII. Világítás korszerűsítés megújuló energia felhasználásával 
 

- HISUGANE 250 Wp polikristályos napelem panel (vagy azzal egyenértékű) 
- Fronius Symo light 6.0-3-M 6000 VA AC 3x9,6 A AC, IP65, MPPT 2 db hálózatba 

tápláló inverter (vagy azzal egyenértékű) 
- Szolár (vagy azzal egyenértékű) kábel 4 mm2 
- Szolár (vagy azzal egyenértékű) csatlakozó MC4 
- Egyedi gyártású napelem panel tartószerkezet 
- DC túlfeszültségvédelem 
- AC túlfeszültségvédelem 
- Tűzvédelmi  főkapcsoló 2 stringre 
- AC kábelek, egyéb szerelvények 

 

Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a szerződés teljes időtartamára vonatkozó 

műszaki és pénzügyi tervezett ütemtervet, legalább az árazatlan költségvetési kiírás 
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munkatételeinek (Épület hőszigetelés és homlokzat; Belső felületképzések; 

nyílászárók, fűtéskorszerűsítés, vízvezeték szerelés, elektromos szerelvényezés, 

világítás korszerűsítés megújuló energia felhasználásával) megfelelően, 

munkanemenkénti részletezettségben. 

 

A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció műszaki tartalom kötete tartalmazza. 

 

CPV kódok: 
45321000-3 - Hőszigetelési munka 
45443000-4 - Homlokzati munka 
45432000-4 - Padlólerakás és -burkolás, falburkolás és tapétázás 
45421100-5 - Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése 
45330000-9 - Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 
45350000-5 - Gépészeti szerelések 
45315100-9 - Villamos gépészeti szerelési munkák 
 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 

IV.1) Meghatározás 
 

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

A Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezete szerinti eljárás. 
 
 
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

 
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás. 

 
 
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: 

 
Nem releváns. 

 
 
IV.2) Adminisztratív információk 

 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel: 

 
Nem releváns. 

 
 
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 

 
2016. április 21. napja 
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 
intézkedések ismertetése:  

 
Nem releváns. 

 
 

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 
 

A szerződés száma: 1 
Rész száma: 1  
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a Taksony, Széchenyi István utca 36. szám 
(hrsz.: 1228/7) alatti orvosi rendelő energetikai felújítási munkálatainak elvégzése” 

 
Az eljárás eredményes volt: IGEN 

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

 
Nem releváns. 
 

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

 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

 
Nem releváns. 

 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

 
Nem releváns. 

 
V.2 Az eljárás eredménye 

 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk: 

 
A beérkezett ajánlatok száma: 3 db, azaz három darab. 

 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő neve VIRABEL Kft. 

Önálló Ajánlattevő címe 2335 Taksony, Szent Imre u. 8. 

AZ ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁSOK 

1. Vállalkozási díj (nettó Ft) Árazott 

költségvetés 
21.356.134,- Ft 
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2. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

3. Teljesítési határidő (naptári nap) naptári 

napra lebontott műszaki ütemterv 
0 naptári nap 

 

2. Ajánlattevő adatai: 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő neve Thermotel Fejlesztő Kivitelező és szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Önálló Ajánlattevő címe 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46. 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások 

1. Vállalkozási díj (nettó Ft) Árazott 

költségvetés 
19.085.479,- nettó Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) 60 hónap 

3. Teljesítési határidő (naptári nap) naptári 

napra lebontott műszaki ütemtervet 
0 naptári nap 

 

3. Ajánlattevő adatai: 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő neve 

Szökőár Búvár, Alpinista és Építő Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Szökőár Kft.  

Önálló Ajánlattevő címe 1211 Budapest, Weiss M. út 2. 

AZ ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁSOK 

1. Vállalkozási díj (nettó Ft) 

Árazott költségvetés  
19.687.375,- nettó Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) 48 hónap 

3. Teljesítési határidő (naptári nap) naptári 

napra lebontott műszaki ütemtervet 
0 naptári nap 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A 
részszempont

ok 

VIRABEL Kft. Thermotel Fejlesztő 

Kivitelező és 

szolgáltató 

Korlátolt 

Szökőár Búvár, 

Alpinista és Építő 

Korlátolt 
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Felelősségű 

Társaság 

Felelősségű 

Társaság 

  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. Vállalkozási díj 

(nettó Ft) 
50 

9,04 452,00 10,00 500,00 9,72 486,00 

  2. Jótállás időtartama 

(hónap) 
40 

6,40 256,00 10,00 400,00 8,2 328,00 

  3. Teljesítési határidő 

(naptári nap) 10 
10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 

  A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   808,00  1000,00  914,00 

  

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: 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10) pontjában meghatározott feltételek és a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékelte.  

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-
érték arány.  
 
 

Értékelési szempont 
megnevezése 

Értékelési ponthatárok Súlyszám 

1. Vállalkozási díj (nettó 
Ft) 

1-10 50 

2. Jótállás időtartama 
(hónap) 

1-10 40 

3. Teljesítési határidő 
(naptári nap) 

1-10 10 

 
Az értékelés módszere: 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám (minden értékelési szempont esetében azonos): 
Alsó határ 1 pont, felső határ 10 pont, az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlás 
magasabb pontszámot kap. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését az 1. 
részszempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével értékeli. 
 
Ajánlatkérő fordított arányosítás alatt az alábbi módszert érti és alkalmazza: 
 
Ajánlatkérő számára kedvező ezen értékelési módszer alapján, ha alacsony az ajánlattevő 
által megajánlott érték. Ajánlatkérő az előbbiek alapján a legalacsonyabb értéket értékeli a 
legkedvezőbb megajánlásként, és ebben az esetben a legkedvezőbb ajánlatra e tekintetben 
a felső ponthatár szerint pontszámot, azaz 10 pontot ad, a többi ajánlatra pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat a következő képlet alapján: 
 

P = (Ajánlatlegjobb / Ajánlatvizsgált) x 9 + 1 

 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb (azaz legalacsonyabb érték) ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését a 2. 
és a 3. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás módszerével értékeli. 
 
Ajánlatkérő egyenes arányosítás alatt az alábbi módszert érti és alkalmazza: 
Ajánlatkérő számára kedvező ezen értékelési módszer alapján, ha magas az ajánlattevő által 
megajánlott érték. Ajánlatkérő az előbbiek alapján a legmagasabb értéket értékeli a 
legkedvezőbb megajánlásként, és ebben az esetben a legkedvezőbb ajánlatra e tekintetben 
a felső ponthatár szerint pontszámot, azaz 10 pontot ad, a többi ajánlatra pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a 
pontszámokat a következő képlet alapján: 

 
P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegjobb) x 9 + 1 

 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb (azaz legmagasabb érték) ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  
 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 

 Nyertes ajánlattevő neve, címe: 
 
Thermotel Fejlesztő Kivitelező és szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.) 
 

 Az ellenszolgáltatás összege: 
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Vállalkozási díj (nettó Ft): 19.085.479,- nettó Ft 
 

 Ajánlata kiválasztásának indoka: 
 
Ezen Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték aránynak megfelelő végleges érvényes 
ajánlatot. 

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

 
Nem releváns. 

 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: IGEN 

 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 
Épület hőszigetelése, belső felületképzések munkarészre; FMV szakértői munkák 
 
 
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:  
 
Nem releváns. 

 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése 

 
Ézsias És Tsa Kft. részéről Ézsiás László, 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 39. 

 
 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re 
(is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
 
Ézsias És Tsa Kft. részéről Ézsiás László, 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 39. az 
eljárást megindító felhívás 12.2. Műszaki, szakmai alkalmasság M.1. pont 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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:  
 
Nem releváns. 

 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

 
Nem volt ilyen. 
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

VI.1) További információk: 
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
 
Kezdete: 2016. május 06. 
 
Lejárata: 2016. május 11. 
 
 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
2016. május 06. 
 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 
 
2016. május 06. 
 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: - 
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: - 
 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: - 
 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: - 
 
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
VI.1.10) További információk: 
 
Jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos információk: a Kbt. 148-150. §-a szerint. 
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