
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: Taksony Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Fő út 85. 

Város: Taksony Postai irányítószám: 2335 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „A taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai 

korszerűsítése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Épületek jellemzőinek, műszaki állapotának ismertetése:  

Építészet:  

A művelődési ház épülete két fő traktusból áll. A régebbi épületrész a múlt század közepén épülhetett, a színház szárny 

későbbi építésű, egyaránt hagyományos tégla szerkezetekkel.  

Az épület padlásfödémes, magastető szerkezettel. A padlásfödémek hagyományos borított gerendafödémek, 

tetőszerkezetük egy ill. két állószékes fedélszék.  

A könyvtárként funkcionáló rész, mint legrégebbi, külsőleg és belül is elavult állapotban van, annak ellenére, hogy az 

intézményfenntartó/üzemeltető láthatólag erőfeszítéseket tesz az állagmegóvásra. Ennek ellenére a lábazatokon, 

függőleges szerkezeteken építési hibára, komoly szerkezeti problémára utaló jelek nem láthatók. A színházat magába 

foglaló traktuson 2003-ban korszerűsítést végeztek, aminek eredményeképp 5 cm külső hőszigetelést, felületképzést 

kapott az épület, ekkor bekerült nyílászárói faszerkezetűek Uw= 1,3 körüli hőszigetelésű hőreflexiós üvegezéssel.  

A burkolatok a vizes helyiségekben mázas kerámiák, az egyéb helyiségek laminált pallósak.  

Épületgépészet:  

Fűtés-hőtermelés:  

Az épületek központi fűtésrendszerrel ellátottak, könyvtár részen termoszelepek nélküli lapradiátorokkal. Az épület 

fűtését egy állandó hőmérsékletű álló, és egy fali kazán látja el A kazánok működőképesek, viszonylag a közelmúlt 

technikáját képviselik.  

A tervezett beruházás indoklása, részletes ismertetése:  

Építészet:  

Jelen munka keretében a homlokzati hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével foglalkozunk. A hőszigetelő burokba 

természetesen bele tartoznak a födémek, tetőszerkezetek és a földszinti padlók is. A homlokzatokon EPS hőszigetelést, a 

lábazatokon XPS szigetelést alkalmaztunk.  

A nyílászárókat cseréljük, itt mindenhol korszerű 3 rétegű, hővédő üvegezésű szerkezetűekre cseréljük homlokzaton fa 

máshol műanyag profilokkal.  

Az energetikai auditálás és hőtechnikai tervezés a 7/2006 (V.14) TNM rendelet szerint történt. A rendelet valamint a 

pályázati kiírás szerint a költségoptimalizált követelményszint eléréséhez terveztük a felújítandó épületeket, 

szerkezeteket.  

Színház épületrész:  

A födém az intézmény közlése szerint hőszigetelhető, 20 cm ásványgyapot hőszigetelést alkalmazunk. Bádogos 

szerkezeteknél korrodált lefolyórendszert cseréljük, horganylemezből készült anyagokkal.  

Homlokzatot 20 cm vastag EPS szigeteléssel látjuk el. Lábazat 15 cm XPS hőszigetelést kap.  

Homlokzati mészhomoktégla burkolatot hőszigetelés után helyreállítjuk.  

A körítő falakat a nedvesedési problémák miatt utólagos injektált vízszigeteléssel látjuk el a külső oldalon a lábazat 

fölötti vakolatszakaszon szanitervakolást alkalmazunk.  

Nyílászárókat a jelenleg legkorszerűbb 3 rétegű hővédő üvegezésű (Uw= 1,15 W/m2K) fokozottan hőszigetelő 

műanyagokra cseréljük.  

A színháztechnika miatt itt a padlók szigetelését sem végezzük, mert az meghaladná az energetikai cél, és a költségkeret 

lehetőségeit. A későbbi építés miatt itt már legalább 5 cm EPS padlószigetelés korábban be lett építve.  

Könyvtár épület:  

Az épület borított gerendafödémjét átvizsgáljuk, felső deszkázatát cseréljük, gerendáit javítjuk, szükség esetén cseréljük. 

A födém a páratechnikai szigetelése fölé üveggyapot filc hőszigetelést kap 20 cm vastagságban.  

Homlokzat 20 cm EPS vagy vele egyenértékű EPS hőszigeteléssel lesz ellátva. Lábazat 15 cm XPS.  

Nyílászárókat a jelenleg legkorszerűbb 3 rétegű hővédő üvegezésű (Uw= 1,15 W/m2K) fokozottan hőszigetelő 

műanyagokra cseréljük.  

A padló rétegrendjéhez nem nyúlunk fedezet hiányában.  



Tűzvédelem:  

Az 54/2014 BM rendelet szerint az épület NAK kockázati osztályba tartozik. Minden épületrészen a nyílászárók felett 

tűzvédelmi sávot kell kialkítani. A épület szalagrendszerű nyílászáróinál minden épületszinten összefüggő sávot 

képezünk, egyéb helyeken a nyílások fölött azokon mindkét irányban 30 cm-rel túlnyúlóan. A sávok magassága 20 cm.  

Padlásfödémek mindenütt A1-es ásványgyapotból készülnek.  

A kivitelezés során betartandók a 191/2009. (IX.15) Korm. Rend. utasításai.  

Épületgépészet: 

A meglévő épületgépészeti és villamos rendszerekhez nem nyúlunk, hiszen a pályázat  

műszaki kerete erre nem ad lehetőséget. Kivéve a napelemes rendszert, amely külön tervezést igényel.  

Az épület villamos energiaigényéhez igazodó napelemes rendszer külön tervezés keretében valósul meg. A TNM rendelet 

szerinti energetikai tanúsítást és számítást csatoljuk.  

Összességében így a TNM rendelet szerinti energetikai követelményeknek megfelelő lesz az épület. 

Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan költségvetésben leírt 

márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések 

kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

eljárásrend 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) 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 (2016/06/15) 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [001] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „A taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

épületének energetikai korszerűsítése” 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
 

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

I. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: FEHÉRÉP KFT 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. 



Sor- 

Szám 
Megnevezés 

 

HUF 

1. Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára összesen (HUF) 46.520.440,- 

2. ÁFA (HUF) 12.560.519,- 

3. Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen (HUF) 59.050.959,- 

  ÉV 

4. 
Vállalt garancia ideje években meghatározva  

(legalább 3 – legfeljebb 5 év) 

3 év 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat minden tekintetben megfelel az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció, valamint 

ezek mellékletei, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások által megfogalmazott követelményeknek. 

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:  

FEHÉRÉP KFT 

Az értékelés részszempontjai (adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Ellenszolgáltatás összege (vállalkozói díj)  

50 

 

100 

 

5000 

Vállalt garancia ideje években meghatározva 

(legalább 3 – legfeljebb 5 év) 

 

 

50 

 

 

100 

 

 

5000 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

   

 

10000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-100 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:2 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 

legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 

(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képlettel leírva: P = (Legalacsonyabb paraméter / Adott 

ajánlattevő által ajánlott paraméter) x (99+1) x súlyszám. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az 

ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel 

kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság 

esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A 2. számú bírálati részszempont szerinti szakmai értékelés az alábbiak szerint: 

A legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 

(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képlettel leírva: P = (Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter 

/ Legmagasabb paraméter) x 100 x súlyszám. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás 

során kettő tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül. 

Ajánlatkérő a 2. számú bírálati részszempont esetében 3-5 év megajánlott érték között értékeli az ajánlatokat. Abban az 

esetben, ha valamely ajánlattevő 5 évnél nagyobb értéket ajánl, Ajánlatkérő az 5 évre vonatkozó maximális pontszámot 

adja, illetőleg 3 évnél alacsonyabb érték nem ajánlható meg. Az ajánlatkérő által előírt minimumot el nem érő megajánlás 

az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

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

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány, mint bírálati szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot 

a FEHÉRÉP KFT (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) nyújtotta be, az alábbiak szerint: 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára összesen (HUF) 46.520.440,- 



2. ÁFA (HUF) 12.560.519,- 

3. Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen (HUF) 59.050.959,- 

  ÉV 

4. 
Vállalt garancia ideje években meghatározva  

(legalább 3 – legfeljebb 5 év) 

3 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, 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: ácsmunka, bádogozás egy része, nyílászáró gyártás és beépítés egy része, homlokzati 

hőszigetelés egy része, utólagos szigetelés egy része, állványozás egy része 

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: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 - 

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: - 

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: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 - 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016/06/24) / Lejárata: (2016/06/28) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/06/23) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/06/23) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 - 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 - 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 - 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 - 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 - 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 - 

VI.1.10) További információk: 2 A vonatkozó szerződés a kötelező tilalmi időszak letelte előtt megkötésre kerül a 

nyertes Ajánlattevővel a Kbt. 131.§ (8) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési 

eljárásban csak egy ajánlat került benyújtásra. 

_______________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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