
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: "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 Ajánlatkérő a tulajdonában lévő épületek tetőfelületein elhelyezett napelemes HMKE-k segítségével, megújuló 

energiaforrás felhasználásával kívánja fedezni villamos energia felhasználásának jelentős részét.  

A minimálisan elvárt műszaki paraméterei a következők: 

Tipus: polykristályos napelem 

Egységteljesítmény: 250 Wp 

Optimális Üzemi Feszültsége: 29,8 V (DC) 

Optimális Üzemi Árama: 8,39 A 

Üresjárási Feszültsége: 37,6 V (DC) 

Fizikai méretei (mm): 1640 x 992 x 40 mm 

Súlya: 18,5 kg 

Borítása: 3,2 mm vastag hő-kezelt üveg 

Taksony, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár - HMKE 2,75kWp napelemes rendszer 

Tetőszerkezetre erősített 11 db napelem, a napelemeket összekötő szolár kábel hálózat és DC gyűjtő elosztók, 1db 

DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -1f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő 

elosztó. 

Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V 

A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 11 db 

(2,75kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A döntött tetőfelületek borítása 

cserepes. A tetőkre cserépkampós, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek 

hordására. 

Az egyenáramú szolár kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen 

pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DC és 

AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük 

problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és 

leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák. 

A napelem paneleket 1 db inverterhez csatlakoztatjuk, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat 

egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a szolár kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza 

között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás 

adódik: 

T1 Inverter (Fronius Galvo 2.5-1) 

- S1. stringek: 4 mm2 PV1-F szolár kábel —1x11db 250Wp szolár panel 

A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 stringjét a DC gyűjtő elosztóban kell a szükséges 

védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint. 

Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére 

az alábbiak szerint kerül sor: 



T1 Inverter (Fronius Galvo 2.5-1)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen): 

NYY-J 3x4 mm2 

Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül. 

Taksony, Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola - HMKE 26,5kWp napelemes rendszer 

Tetőszerkezetre erősített 106 db napelem, a napelemeket összekötő szolár kábel hálózat és DC gyűjtő elosztók, 2 db 

DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő 

elosztó. 

Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V 

A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 106 db 

(26,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A tetőfelület lapostető, 

szigetelése bitumenes. A tetőkre dómrendszerű 10 fokos dőlésszögű rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek 

alkalmasak a tervezett napelemek hordására. 

Az egyenáramú szolár kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen 

pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DC és 

AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük 

problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és 

leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák. 

A napelem paneleket 2 db inverterhez csatlakoztatjuk, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat 

egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a szolár kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza 

között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás 

adódik: 

T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M); 

- S1-2. string: 4 mm2 PV1-F szolár kábel — 2x21 db 250Wp szolár panel 

A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1-S2 stringjét a DC1 gyűjtő elosztóban kell a 

szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat 

szerint. 

Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére 

az alábbiak szerint kerül sor: 

T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen): 

NYY-J 5x6 mm2 

T2 Inverter (Fronius Symo 15.0-3-M); 

- S3-6. string: 4 mm2 PV1-F szolár kábel — 4x16 db 250Wp szolár panel 

A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T2 inverter S1-S6 stringjeit a DC2 gyűjtő elosztóban kell kettesével 

párhuzamosítani és a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az 

egyvonalas blokkvázlat szerint. 

Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére 

az alábbiak szerint kerül sor: 

T2 Inverter (Fronius Symo 15.0-3-M)<-> AC-2 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen): 

NYY-J 5x6 mm2 

Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül. 

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

márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal műszaki paramétereiben (névleges teljesítmény, hatásfok, 

névleges üres-járási feszültség és névleges áramerősség) egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre. 

Az ajánlatok érdemi összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő 

árazatlan költségvetést bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet sem formájában, sem tartalmában változtatni nem 

szabad! Az árazatlan költségvetés megváltoztatása (bővítése, tétel elhagyása stb.) az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezheti! 

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: "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" 

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: [4] 

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: Polar-Studio 2 Kft. 

Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét. Csongrádi u. 56. 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1.1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 13 046 500 

1.2. Áfa (HUF) 3 522 555 

1.3. Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 16 569 055 

  ÉV 

2. Vállalt garancia években meghatározva  

[minimum 3 év - maximum 5 év]  

3 

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

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

II. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: Phlegon Consult Kft. 

Ajánlattevő címe: 1053 Budapest, Fehérhajó u. 9-10. IV. em. 1. 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 



1.1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 12 990 000 

1.2. Áfa (HUF) 3 507 300 

1.3. Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 16 497 300 

  ÉV 

2. Vállalt garancia években meghatározva  

[minimum 3 év - maximum 5 év]  

3 

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

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

III. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: Körös Stúdió Kft. 

Ajánlattevő címe: 5720 Sarkad, Kossuth u. 71. 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1.1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 13 116 000 

1.2. Áfa (HUF) 3 541 320 

1.3. Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 16 657 320 

  ÉV 

2. Vállalt garancia években meghatározva  

[minimum 3 év - maximum 5 év]  

3 

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

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

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1.1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 13 072 000 

1.2. Áfa (HUF) 3 529 440 

1.3. Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 16 601 440 

  ÉV 

2. Vállalt garancia években meghatározva  

[minimum 3 év - maximum 5 év]  

3 

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: 

Polar-Studio 2 Kft.  

Az ajánlattevő neve: 

Phlegon Consult Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

Körös Stúdió Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

Tiszta Energiák a 

Földért és az Emberért 
Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 
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 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 
és 

súlyszám 

szorzata 

Nettó ajánlati ár 

összesen (HUF) 

 

40 

 

99,56 

 

3982,4 

 

100 

 

4000 

 

99,03 

 

3961,2 

 

99,37 

 

3974,8 

Vállalt garancia 

években 

meghatározva 
[minimum 3 év 

maximum 5 év]  

 

 

40 

 

 

100 

 

 

4000 

 

 

100 

 

 

4000 

 

 

100 

 

 

4000 

 

 

100 

 

 

4000 

A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési 

   

 
7982,4 

  

 
8000 

  

 
7961,2 

  

 
7974,8 



pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként: 

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 Phlegon Consult Kft. (1053 Budapest, Fehérhajó u. 9-10. IV. em. 1.) nyújtotta be, az alábbiak szerint: 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1.1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 12 990 000 

1.2. Áfa (HUF) 3 507 300 

1.3. Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 16 497 300 

  ÉV 

2. 
Vállalt garancia években meghatározva  

[minimum 3 év - maximum 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: - 

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 - 

________________________________________________________________________________________________

________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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