
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

Postai cím: Árpád tér 1. 

Város: Tiszaalpár Postai irányítószám: 6066 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
„Árpád Fejedelem Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-
3.2.1-15-BK1-2016-00024) című pályázat keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
található műszaki leírás és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és 
előírások betartásával.  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola; 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14. (hrsz.: 502/2) 
 
Mennyiségi adatok, teljesítendő feladatok: 
 

A) Külső hőszigetelés 
 Utólagos homlokzati hőszigetelés – 2502 m2 
 Lapostető szigetelése – 612 m2 
 Zárófödém szigetelése – 2.450 m2 
 

B) Nyílászáró csere – 127 db 
C) Akadálymentesítés 
D) Napelem modulok beszerzése és telepítése - legfeljebb 19,24 kWp beépített 

csúcsteljesítményű, polikristályos techcnológiájú napelem modulokkal 

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: Nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel 
történő alkalmazásával. 

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 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 2017.12.05. 
(éééé/hh/nn) 

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 
bocsátásának indoka: -  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Iskola 

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

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): 



GRANDBAU-KER Kft. 
6065 Lakitelek, Jókai utca 10.  
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 88.969.511,- Ft 
2. Jótállási idő (hónap; min. 12 hónap –  60 hónap): 60 hónap  
3. Teljesítési határidő (naptári nap; max. 240 nap): 120 nap 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mert 

a) az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni, kizáró okok nem állnak fenn az ajánlattevő 
vonatkozásában; 

b) az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek megfelel; 
c) az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat; 
d)  az ajánlat nem tartalmaz teljesíthetetlennek minősülő kötelezettségvállalást (Kbt. 72. § (7) 

bekezdés) 
e) az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
f) illetve egyéb érvénytelenségi ok nem áll fenn. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(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 értékelés 
szempontjai 

A szempontok 
súlyszámai 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:  

Generál Centrál Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

GRANDBAU-KER Kft. 
 

 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 7 8,18 57,26 10,00 70,00 

 2. Jótállási idő (hónap; min. 12 
hónap – max. 60 hónap) 2 10,00 20,00 10,00 20,00 

3. Teljesítési határidő (naptári 
nap; max. 240 nap) 1 6,70 6,70 10,00 10,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

    83,96   100,00 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20 0-10 

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 1. és 3. értékelési szempont esetén fordított 
arányosítás, a 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás.  

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

GRANDBAU-KER Kft. 
6065 Lakitelek, Jókai utca 10.  
Ajánlati ár (nettó Ft): 88.969.511,- Ft 



 
Az eljárás nyertese a GRANDBAU-KER Kft., tekintettel arra, hogy ajánlata – a hiánypótlást 
követően –érvényes, mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A bíráló bizottság a 
Kbt. 81. § (5) bekezdéseinek alkalmazásával – a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján – az ajánlattételi felhívásban ismertetett 
módszerrel értékelte az ajánlatokat. A GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság a legkedvezőbb ajánlatot (ajánlat összpontszáma: 100 pont) tette, és az 
ajánlata érvényes. 

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 X 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 

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

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/04/03  Lejárata: 2018/04/09 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/04/03   

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/04/03   

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 



VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

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

VI.1.10) További információk: 2 

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő 
ajánlata nem került bírálatra.  
_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
 
 
 


