14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Drávafok Község Önkormányzata
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Dad

Postai irányítószám: 2854

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Építési beruházás, „Az Általános Iskola belső átalakítása és energetikai korszerűsítése
Dadon”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
Az Általános Iskola belső átalakítása és energetikai korszerűsítése Dadon
Az épületek felújításával lehetővé válik, hogy a két épület egy egységként, az általános iskola
8 osztályos oktatási intézményt alkosson.
Esztétikai szempontból pozitívan befolyásolja a település látképét, az energiatakarékos fűtési
rendszer kialakítása, megújuló energiaforrás (napelemes villamos energiatermelés) létesítése
következtében költséghatékony üzemeltetést biztosít, a kevesebb energiafelhasználás
következtében csökken a káros-anyag kibocsátás.
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:
Dad Község Önkormányzata energetikai korszerűsítést és átalakítást tervez a 28 helyrajzi
számon álló Dad, Fő utca 33. és 37. házszám jelzésű oktatási intézményein. Az érintett
épületek rendeltetése Általános Iskola. A két építmény egy egységként alkotja majd az
általános iskolai, 8 osztályos oktatási intézmény egészét. Ennek megfelelően az előírásokat
nem épületenként, hanem együtt teljesítik.
Dad, Fő út 33. szám alatti épület: Az épület egyszintes, magas tetős kialakítású részben lejtős,
védettség alá nem eső területen fekszik. Az épületet korábban több ütemben bővítették, ami
miatt változó traktusszélesség, falazat összetétel és padlóvonal magasság különbség jellemzi.
Jelenlegi állapot szerint az eredeti, utcai tömegben két nagyobb terem található, amiből az
egyik könyvtárszobaként, a másik pedig számítógépteremként működik. Csoportszobák,
raktár, mosdó, kazánhelyiség képezi még ezt a részt. Ezeken kívül a hátsó keskenyebb
hozzáépítésben több kisebb csoportszoba is van, a volt óvodai főzőkonyha maradék
helyiségei, illetve a régi szolgálati lakás leromlott állapotban.
Korszerűsítések, fejlesztések

Dad, Fő u. 33. szám alatti épület:
Energetikai felújítás - külső homlokzati falak, padlásfödém, lábazat hőszigetelése, régi
nyílászárók cseréje. A födémen 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül (-max=0,04 W/mK).
Falakon hőszigetelő vakolatrendszer készül, 12 cm EPS Grafit (-max=0,03 W/mK) illetve 14
cm kőzetgyapot hőszigeteléssel. Az utcai épületrész külső falfelületen 12 cm vastag expandált
polisztirolhab, hátsó traktus, vegyes falazatú falfelületen 14 cm vastag kőzetgyapot
hőszigetelés. Lábazati felületen alacsony vízfelvételi képességű, lábazati műgyanta vakolat
homlokzat szerint, kevert színű szemcsés vékonyvakolat külső falfelületre, 2 mm-es
szemcseméret.
Tető hőszigetelés 20 cm vastagságban, (ásványi szálas anyagú hőszigeteléssel). A
fűtéskorszerűsítés során új kondenzációs gázkazán időjárás követő szabályozással, padlófűtés
kialakítása.
- Megújuló energia felhasználása, 2 kW teljesítményű napelem telepítése a tetőre. A
megnövekvő teher miatt cseréplécezés és tetőhéjazat cseréje az egész épületen.
- Világítási rendszer korszerűsítése.
Dad, Fő út 37. szám alatti épület:
Az épület egyszintes, magas tetős kialakítású részben lejtős, védettség alá nem eső területen
fekszik.
Jelenlegi állapot szerint öt tanterem, egy igazgatói iroda és egy tanári szoba található a
főépületben, melyhez toldaléképületként csatlakozik a kazánhelyiség és a vizesblokk továbbá
egy tárolókat tartalmazó bővítmény.
A.) Energetikai korszerűsítések, fejlesztések
- energetikai felújítás - külső homlokzati falak, padlásfödém és lábazat hőszigetelése
- fűtéskorszerűsítés
- megújuló energia felhasználása - napelemek telepítése a tetőre
- tető megerősítése a megnövekvő teher miatt - cseréplécezés és tetőhéjazat cseréje (12 db
napelem)
- világítási rendszer korszerűsítése
B.) Az épülethez tartozó leghátsó toldaléképület bontása, vizes blokk átalakítása, új (főépület
folytatásaként megjelenő) bővítményrész építése a kazánhelyiségnek akadálymentes
kialakítással. Bővítmény tartalmazza az új akadálymentes mosdót, kazánhelyiséget,
közlekedőt, új hátsó akadálymentes bejáratot.
A tervezési program keretén belül az épület energetikai korszerűsítését és az ehhez tartozó
járulékos munkákat és a toldaléképület belső átalakítása. A leghátsó, tárolókat tartalmazó
épületrész elbontásra kerül.
A főépület tömegének közvetlen folytatását képző, jelenlegi vizesblokk és kazánház funkciójú
toldaléképületben alakítjuk ki az új vizesblokkot és az iskola folyosójának folytatását. A
toldaléképületet egy 21,80 m2 bruttó alapterületű bővítmény teszi egésszé, az iskola hosszanti
épületrészével megegyező traktusszélességűvé. Ebben a bővítményben kap helyet az új kazán
helyiség, és az akadálymentes mosdó, és egy közlekedő, amibe az új hátsó akadálymentes
bejáraton keresztül juthatunk.
Pályázati forrásból nem támogatható (önerős) tevékenységek bemutatása:

Dad 33. szám alatti épület
Belső átalakítás
3 tanterem kialakítása: válaszfalak bontása, új falak építése
Új közlekedési útvonal, zsibongó létrehozása
Igazgatói iroda, nevelői szoba elhelyezése
Új vizesblokk építése (női, férfi és akadálymentes)
Új kazánhelyiség, takarítószer tároló építése.
Dad, 37. szám alatti épület
A leghátsó toldaléképület bontása, vizes blokk átalakítása, új (főépület folytatásaként
megjelenő) bővítményrész építése a kazánhelyiségnek akadálymentes kialakítással.
Bővítmény tartalmazza az új akadálymentes mosdót, kazánhelyiséget, közlekedőt, új hátsó
akadálymentes bejáratot.
A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása:
Az önkormányzat az épületek költséghatékony üzemeltetése érdekében energetikai
fejlesztéseket és megújuló energiaforrás kiépítését tervezi. A felújított épületeket egy
egységként, 8 osztályos általános iskolai oktatási intézményként kívánja a jövőben
működtetni. A két épület közötti átjárást a 33. számon lévő épület hátsó bejárati ajtó
megnyitása biztosítja, ahonnan a 37-es számon álló épületig akadálymentes rámpa vezet.
Az energetikai korszerűsítés keretében épületszigetelés, fűtés - és világításkorszerűsítés,
megújuló energiaforrás kiépítése történik. Az energetikai audit alapján mindkét épület
jelenlegi energetikai minőség szerinti besorolása -GG-, amely az átlagost megközelítő
állapotnak felel meg.
A projekt által érintett épületszerkezetekre vonatkozó számított hőátbocsátási tényezőket,
illetve a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott hőátbocsátási követelményeket
figyelembe véve készült a felújítás műszaki tartalma. Az energetikai tanúsítványban
meghatározott javaslatok alapján, az épületek födém - és külső hőszigetelése, kondenzációs
kazáncsere, energiatakarékos világítótestek felszerelése, valamint a megújuló (napelem
rendszer) kiépítése biztosítja a megközelítő átlagosról a korszerű -CC- energetikai minőség
szerinti besorolást, amely a tanúsítvány alapján már korszerűnek számít. Az épületek tetején
elhelyezésre kerülő napelemek megtermelik a villamos energia igény 1/3-át. A fűtés
korszerűsítése során, a hagyományos gázkazánok lecserélése új kondenzációs kazánra,
valamint a Fő út 33. szám alatti épületben kiépítésre kerülő padlófűtés alacsonyabb
üzemeltetési költségek mellett biztosítja az épületben szükséges hőmennyiséget. A megújuló
energiaforrást hasznosító technológia (napelemek) a fűtési igényt részlegesen elégíti ki.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológia a fűtési hőigényen kívül a villamos energia
felhasználási igényt teljes egészében kielégíti.
A beruházást követően megtakarított villamos energia becsült értéke a Fő u. 37. szám alatti
Iskola épület esetében 7400 kWh/év, a Fő u. 33. szám alatti (volt óvoda épület) esetében 1700
kWh/év.
Világítás korszerűsítése: meglévő lámpatestek cseréje energiatakarékos fényforrásúra. Falon
kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése LED-es kivitelben.
A természetes megvilágításhoz a homlokzaton új és nagyobb nyílászárók elhelyezésére kerül
sor.
Összességében az épület hőszigetelése, villamos felújítása, megújuló energiaforrás létesítése
hosszú távon költséghatékony fenntartást biztosít.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdeseben
foglaltakra tekintettel ajanlatkero felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes
targyanak egyertelmu es kozertheto meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott
gyartmanyu, eredetu, típusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra
vagy vedjegyre valo hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu
meghatarozasa erdekeben tortent, es megnevezes mellett a „vagy azzal egyenerteku”
minden esetben ertendo. Ajanlatkero felhívja a figyelmet, hogy egyenerteku dolog
megajanlasa eseten az egyenertekuseget az ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
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:
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt
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 közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉszám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának
napja:2 2018/03/21.
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 eredménye1
A szerződés száma: 1 Rész száma:2 - Elnevezés: „Az Általános Iskola belső átalakítása
és energetikai korszerűsítése Dadon – vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2

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 eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4 db
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1. Az ajánlattevő neve: CSEKME & TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
Adószáma: 12772111-2-11
Összesített nettó ajánlati ár: 102.823.753,- HUF
Jótállás ideje: 0 hónap (a kötelező 36 hónapon felül)
Szakember megnevezése (építészmérnök): Gedra Csaba

2. Az ajánlattevő neve: D'OMIKRON-PLUSZ Építő és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Galagonya utca 20.
Adószáma: 13958965-2-11
Összesített nettó ajánlati ár: 82.724.259,- HUF
Jótállás ideje: 10 hónap (a kötelező 36 hónapon felül)
Szakember megnevezése (építészmérnök): Benis Pál

3. Az ajánlattevő neve: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Vadász utca 65. fszt. 2.

Adószáma: 13294250-2-11
Összesített nettó ajánlati ár: 88.536.828,- HUF.
Jótállás ideje: 0 hónap (a kötelező 36 hónapon felül)
Szakember megnevezése (építészmérnök): Varga Mihály

4. Az ajánlattevő neve: AGNUS G' Építőipari és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Vadász út 65.
Adószáma: 11199159-2-11
Összesített nettó ajánlati ár: 90.845.276,- HUF
Jótállás ideje: 0 hónap (a kötelező 36 hónapon felül)
Szakember megnevezése (építészmérnök): Izsáki Sándor
Alkalmassági követelmény nem került előírásra.
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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
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:
Az 1. és 2. értékelési részszempont tekintetében az arányosítás képlete: Pvizsgált =
(Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin
A 3. részszempont esetében az ajánlattevő a részszempontnak megfelelő bemutatott
szakember esetén 100 pontot kap, amennyiben nem mutat be szakembert, vagy a
bemutatott szakember nem felel meg az adott részterületnél előírtaknak, akkor
ajánlattevő 0 pontot kap. Mivel ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján
az ajánlattevő szervezettségét értékeli, a szakember bemutatását tekinti szervezettségi
elemnek.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok részszempontonként a súlyszámokkal
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül
a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés
szabályai szerint.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra.
Az 1. értékelési részszempont:
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét – az ajánlattevő valamennyi
költségét és kiadását, különösen az anyag- és gépköltséget, munkadíj és a szállítás,
anyagmozgatás költségét, beszerzési, előállítási költséget, jutalékot, szállítási díjat, egyéb
A részszempontok súlyszámai
Értékelési pontszám
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költségeket, díjat, járulékot tartalmazó, az általános forgalmi adó (Áfa) összege nélkül –
nettó módon, egyösszegben és forintban (HUF) kell megadnia. A nettó ajánlati árat úgy
kell megadni, hogy az tartalmazza mindazokat a járulékos költségeket, amelyek a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, függetlenül azok formájától és forrásától, így az
Ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alul
prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltséget, kiadásokat stb. nem háríthatja át az
Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. Az ajánlatban szereplő
megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Az 3. értékelési részszempont:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a 3. értékelési részszempont kapcsán
bemutatott szakember vonatkozásában a szakember végzettségét igazoló dokumentumok
egyszerű másolatát. Csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a bemutatott szakembert
milyen módon vonja be a teljesítésbe: alkalmazottként foglalkoztatja, vagy egyéb
jogviszony keretében fog a rendelkezésére állni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy
amennyiben a bemutatott szakember nem az alkalmazottjuk, vagy az ajánlattevő
tulajdonosa, akkor minden más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alvállalkozónak
minősül. Csatolni kell bemutatott szakember nyilatkozatát, hogy tudomása van arról, hogy
ajánlattevő megnevezte az ajánlatában és az ajánlattevő nyertessége esetén ajánlattevő
rendelkezésére áll és részt vesz a szerződés teljesítésében. A dokumentumokat olyan
módon szükséges benyújtani, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás
ellenőrizhető legyen.
Az értékelés keretében bemutatott szakember vonatkozásában ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésére!
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Az ajánlattevő neve: D'OMIKRON-PLUSZ Építő és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Galagonya utca 20.
Adószáma: 13958965-2-11
Összesített nettó ajánlati ár: 82.724.259,- HUF
Ajánlattevő ajánlata érvényes és ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat,
az elért értékelési összpontszáma: 10.000,00 pont.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: __
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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, adószáma:2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
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:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma 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: 2018/04/19 Lejárata: 2018/04/23
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/04/17
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/03/18
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint kizárólag az értékelési sorrendben
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

