
EKR000196202019

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kszc.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82494104Fax:Telefon:E-mail:

üzemeltetési referensKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaposvári Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Lamping erősáramú villamos hálózat felújítása (m)Közbeszerzés 
tárgya:
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E50 - Bírálati szakasz
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1 - Erősáramú villamos hálózat felújításaRész száma, elnevezése:

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:

2019.03.19

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

1. rész: Erősáramú villamos hálózat felújítása Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája központi 
oktatási épület erősáramú villamos hálózat felújítása a műszaki dokumentációban megadottak alapján. Főbb paraméterek és 
mennyiségek: Épületek száma: 1 db Elosztók száma: 57 db 2. rész: Villámvédelmi rendszer kiépítése Főbb paraméterek és 
mennyiségek: A villámvédelmi rendszer kiépítésével érintett épület alapterülete: 1211 m2

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Lamping erősáramú villamos hálózat felújítása (m)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mkeb-zrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész, az uniós értékhatár alatti eljárás, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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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:

1000

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

Nettó ajánlati ár: 90,40 pont*70 súlyszám=6.328,03 pont; Megajánlott jótállás: 100 pont*20 súlyszám=2.000 
pont; Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 100 pont*10 súlyszám=1.000 pont

Szöveges értékelés:

9328VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Kft

Nettó ajánlati ár: 100 pont*70 súlyszám=7.000 pont; Megajánlott jótállás: 100 pont*20 súlyszám=2.000 pont; 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 80 pont*10 súlyszám=800 pont

Szöveges értékelés:

9800Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 75.582.594 Ft Megajánlott jótállás: 24 hónap 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 5 darab

10666577220VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Kft, 8800 NAGYKANIZSA, MAGYAR UTCA 152

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 68.326.937 Ft Megajánlott jótállás: 36 hónap 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 4 darab

13047955214Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7400 Kaposvár, Jutai Út 65

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Villámvédelmi rendszer kiépítéseRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 68.326.937 Ft

13047955214Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7400 Kaposvár, Jutai Út 65

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdésének megfelelően szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és az elvégzendő építési 
tevékenység minőségének értékelésére alkalmas alábbi részszempontok szerint vizsgál: Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (
Ft) 70 2. Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap) 20 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése
10 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely 
minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100 Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: Az 1. részszempont értékelése Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül a 
legkedvezőbb ajánlatnak. Ez az ajánlat (legkedvezőbb tartalmi elem) a maximális pontszámot (felső ponthatár) kapja, a további 
ajánlatok tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra
az alábbi képlet szerint: P =Alegjobb/Avizsgált*(Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont értékelése Értékelési szempont: Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap) 
Amelyben Ajánlatkérő a kötelezően előírt 24 hónap feletti többlet megajánlást értékeli. A legelőnytelenebb ajánlat a 0 azaz nulla hónap
(az előírt 24 hónaphoz képest) megajánlott többlet jótállási határidő, amely vonatkozásában Ajánlatkérő 0 pontot ad. A legelőnyösebb 
ajánlat a 24 hónap (az előírt 24 hónaphoz képest) megajánlott többlet jótállási határidő, amely vonatkozásában Ajánlatkérő 100 pontot 
ad. A 0 hónap megajánlott többletjótállás, és a 24 hónap megajánlott többletjótállás közötti megajánlásokat pontszámát Ajánlatkérő 
arányosan az alábbi képlet alapján számítja ki: P =Avizsgált/Alegjobb* (Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: 24 hónap (a többletjótállás
időtartamának Ajánlatkérő által előírt maximuma); Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme A többlet jótállás időtartamának (a kötelezően előírt 24 hónapos időszak felett) maximumát Ajánlatkérő 24 
hónapban határozza meg. Ez fölött megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával megegyező mértékű pontot ad. A 3. 
részszempont értékelése Értékelési szempont: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése Vizsgálati elem Megajánlás Ajánlattevői vállalás (igen/nem) 
3/1. Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő… 3/2. A járművek, munkagépek tankolása… 3/3. Építési hulladékok újrahasznosításának 
vállalása… 3/4. A munkaterületen nyertes ajánlattevő… 3/5. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok… Ajánlatkérő jelen 
értékeli szempont vonatkozásában pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: Minden megajánlásra 0 illetve 20 pont 
kapható. 0 pontot kap az az ajánlattevő, aki az adott megajánlást nem vállalja, 20 pontot kap az az ajánlattevő, aki az adott 
megajánlást vállalja.

Igen
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Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdésének megfelelően szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és az elvégzendő építési 

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:

1000

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

Nettó ajánlati ár: 88,36 pont*70 súlyszám=6.184,91 pont; Megajánlott jótállás: 100 pont*20 súlyszám=2.000 
pont; Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 100 pont*10 súlyszám=1.000 pont

Szöveges értékelés:

9185VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Kft

Nettó ajánlati ár: 100 pont*70 súlyszám=7.000 pont; Megajánlott jótállás: 100 pont*20 súlyszám=2.000 pont; 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 80 pont*10 súlyszám=800 pont

Szöveges értékelés:

9800Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 2.446.950 Ft Megajánlott jótállás: 24 hónap 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 5 darab

10666577220VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Kft, 8800 NAGYKANIZSA, MAGYAR UTCA 152

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 2.162.022 Ft Megajánlott jótállás: 36 hónap 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 4 darab

13047955214Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7400 Kaposvár, Jutai Út 65

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 2.162.022 Ft Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való 
tekintettel is megfelelő.

13047955214Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7400 Kaposvár, Jutai Út 65

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

tevékenység minőségének értékelésére alkalmas alábbi részszempontok szerint vizsgál: Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (
Ft) 70 2. Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap) 20 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése
10 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely 
minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100 Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: Az 1. részszempont értékelése Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül a 
legkedvezőbb ajánlatnak. Ez az ajánlat (legkedvezőbb tartalmi elem) a maximális pontszámot (felső ponthatár) kapja, a további 
ajánlatok tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra
az alábbi képlet szerint: P =Alegjobb/Avizsgált*(Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont értékelése Értékelési szempont: Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap) 
Amelyben Ajánlatkérő a kötelezően előírt 24 hónap feletti többlet megajánlást értékeli. A legelőnytelenebb ajánlat a 0 azaz nulla hónap
(az előírt 24 hónaphoz képest) megajánlott többlet jótállási határidő, amely vonatkozásában Ajánlatkérő 0 pontot ad. A legelőnyösebb 
ajánlat a 24 hónap (az előírt 24 hónaphoz képest) megajánlott többlet jótállási határidő, amely vonatkozásában Ajánlatkérő 100 pontot 
ad. A 0 hónap megajánlott többletjótállás, és a 24 hónap megajánlott többletjótállás közötti megajánlásokat pontszámát Ajánlatkérő 
arányosan az alábbi képlet alapján számítja ki: P =Avizsgált/Alegjobb* (Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: 24 hónap (a többletjótállás
időtartamának Ajánlatkérő által előírt maximuma); Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme A többlet jótállás időtartamának (a kötelezően előírt 24 hónapos időszak felett) maximumát Ajánlatkérő 24 
hónapban határozza meg. Ez fölött megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával megegyező mértékű pontot ad. A 3. 
részszempont értékelése Értékelési szempont: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése Vizsgálati elem Megajánlás Ajánlattevői vállalás (igen/nem) 
3/1. Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő… 3/2. A járművek, munkagépek tankolása… 3/3. Építési hulladékok újrahasznosításának 
vállalása… 3/4. A munkaterületen nyertes ajánlattevő… 3/5. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok… Ajánlatkérő jelen 
értékeli szempont vonatkozásában pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: Minden megajánlásra 0 illetve 20 pont 
kapható. 0 pontot kap az az ajánlattevő, aki az adott megajánlást nem vállalja, 20 pontot kap az az ajánlattevő, aki az adott 
megajánlást vállalja.
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Ajánlatkérő a 2. részajánlati kör vonatkozásában a rendelkezésre álló anyagi fedezetet kiegészíti további nettó 62.022 Ft + 27% ÁFA 
összeggel a szerződés megkötése érdekében.

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:

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:
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