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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tanműhely energetikai korszerűsítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Salgótarjáni Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Tanműhely energetikai korszerűsítéseKözbeszerzés 
tárgya:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.12.20

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A homlokzati felületek egységesen 15 cm vastag EPS polisztirol táblás hőszigetelést kapnak, kapart struktúrájú vékonyvakolattal. Az 
épületlábazatok 10 cm vastag XPS extrudált polisztirol táblás hőszigetelést kapnak, kapart struktúrájú vékonyvakolattal. A két szintes 
épületrész meglévő fa szerkezetű, kapcsolt gerébtokos ablakai elbontásra kerülnek. Helyükön új műanyag szerkezetű üvegezett 
nyílászárók kerülnek beépítésre u=1,15 W/m2K átlagos követelményértékkel. Az egyterű épületrész acél vázas nyílászárói, profilüveg 
falai elbontásra kerülnek. helyettük műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre, a meglévővel azonos mennyiségű nyitható 
felülettel, u=1,15 W/m2K átlagos követelményértékkel. A meglévő billenő kapuk elbontásra kerülnek, helyükön hőszigetelt lamellás 
szekcionált kapuk kerülnek beépítésre. A tetőfelületen a használaton kívüli felépítmények elbontásra kerülnek. A felület egészén 
egységesen 20 cm vastag utólagos hőszigetelés készül, kiegészítő lejtéskorrekcióval. A két szintes épületrészen szükséges egy új 
tetőösszefolyó kialakítása. A felület egésze PVC vízszigetelést kap kavics leterhelő réteggel. A pontos mennyiségeket, a kivitelezési 
feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési 
engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 
3. kötetének részét képezik.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. rész-szempont: Fordított arányosítás: Az ajánlati árnál (HUF) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: P
= Alegjobb (Pmax-Pmin ) + Pmin Avizsgált A 2. rész-szempont: min 12 hó max 60 hó. Ajánlatkérő a 12 hónapon túli vállalást értékeli. A
12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 12 hónap kapja a minimális pontszámot, a 60 hónap és a 60 hónapon túli 
vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. (tehát a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesítjük be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). A 
jótállás keretében rögzített vállalásokat kizárólag egész hónapban tehetik meg Ajánlattevők. A pontszámítás az alább megadott 
képlettel történik: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax- Pmin) + Pmin (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) 3. 
rész-szempont: A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a 
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2016. évi 147. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.bb) pontja 
szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően. A környezetvédelmi vállalások 
értékelése az alábbi táblázatban megadott, az ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés során kötelezően alkalmazott releváns 
vállalások alapján történik. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi táblázatban szereplő környezetvédelmi vállalásokat 
értékeli. A vállalások ellenőrzése a kivitelezés során az építési napló útján történik. Megajánlás Ajánlattevő vállalása (igen/nem) Porzó 
anyagok (apró, finom szemcséket felfelé engedő építési anyagok- pld föld, száraz beton, sóder, cement stb) kizárólag ponyvával (
ponyva és az egyéb kiporzást gátló fedés) fedetten történő szállításának vállalása Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb 
teherszállító járművek alkalmazása A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és 
szelektív (minimálisan az üveg/papír/fém/műanyag kategóriák szerint történő gyűjtés és kezelés) hulladék gyűjtésének vállalása. igen 
válaszok összesen (max 3 db) EURO III jelentése: max. CO kibocsátás: dízelmotorral 0,64 – benzinmotorral 2,3 g/km, dízel autók 
esetében az NOX és HC összesen 0,56 lehet, ebből NOX 0,5 g/km, benzines kocsiknál az (NOX és HC) külön-külön került szabályozásra
(0,2 és 0,15). A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: P= Avizsgált * (Pmax- Pmin) + Pmin Alegjobb A 4. rész-szempont: 
esetében a 10 munkanapon túli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 10 munkanap kapja a minimális pontszámot, az 1 munkanap 
vállalás kapja az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont). A vállalások kizárólag munkanapban adható meg.
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: Pvizsgált = (Alegkedvezőtlenebb – Avizsgált) * (Pmax- Pmin) + Pmin (
Alegkedvezőtlenebb – Alegkedvezőbb) A pontszámokat két tizedesig számoljuk, ahol: - P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma - P max: a pontskála felső határa - P min: a pontskála alsó határa - A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme - 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja - Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Nógrád "kas" Épületfelújító és Szigetelő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel 
az ajánlatkérői követelményeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 84 954 600 2. Jótállás (
min. 12 hó, max. 60 hó) 12 3. Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 3 Megajánlás Ajánlattevői 
vállalás (igen/nem) Porzó anyagok (apró, finom szemcséket felfelé engedő építési anyagok- pld föld, száraz beton, sóder, cement 
stb) kizárólag ponyvával fedetten történő szállításának vállalása (igen/nem) igen Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb 
teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem) igen A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt 
kommunális és szelektív (minimálisan az üveg/papír/fém/műanyag kategóriák szerint történő gyűjtés és kezelés) hulladék 
gyűjtésének vállalása (igen/nem) igen 4. A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje 
munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva (1-10 
munkanap) 1

10218679212Nógrád "kas" Épületfelújító és Szigetelő Kft., Magyarország 3100 Salgótarján, Nagymező Út 11A
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VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.23Lejárata:2020.02.19Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen: - Ajánlattevő nem megfelelően nyilatkozott az Ajánlatkérő által előírt kizáró 
okok tekintetében - Ajánlattevő nem megfelelően nyilatkozott a szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozók Ajánlatkérő
által előírt kizáró okok tekintetében - Ajánlattevő nem megfelelően nyilatkozott a cég tényleges tulajdonosainak adatai 
tekintetében - Ajánlattevő nem nyújtotta be a számítási hiba javítására kért dokumentumokat.

11212920212LAK-ÉP-KER 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3170 Szécsény, Varsányi Út 4/a 
672/8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 84 954 600 Ft Ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevő 
szakmai ajánlata rendben van. A felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot tette.

elektromos munkák

még nem ismert

2020.02.18

2020.02.18



EKR001507102019
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:




