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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:

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

99A 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 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pápa Város Közintézményeinek Energetikai 
Korszerűsítése a Fenntarthatóság Jegyében" azonosító kódú pályázat keretén belül épületek felújítására vonatkozó kivitelezési munkák
elvégzése öt önállóan megajánlható részben. 1. számú rész: A Jókai Mór Városi Könyvtár épületének felújítására vonatkozó kivitelezési 
munkák elvégzése. 3. számú rész: Nátus konyha épületének felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése 4. számú rész: Idősek
Otthona 8500 Pápa, Vörösmarty utca 12. A. szám alatti épületének felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése. 5. számú rész
: Idősek Otthona; 8500 Pápa, Teveli utca 3. szám alatti épületének felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://papa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül
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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)

Az 1.-3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 4.számú értékelési részszempont 
vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

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:

Szöveges értékelés:

10000Solar Electric Energiahasznosító Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli 
többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 32 hónap A felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember 
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 
36 hónap A felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati 
időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 36 hónap Nettó vállalkozói díj: 73 711 733 Ft Indokolás: 
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek megfelel.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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

4A 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:

1 - Jókai Mór Városi Könyvtár felújításaRész száma, elnevezése:

Igen
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10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül. 2./ Ajánlattevő az 1-3. számú értékelési részszempontra ajánlattevő ajánlatot tett, azonban a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti értékeléshez a felolvasólapon megadott darabszámnak megfelelően a szakemberek nevére, végzettségére és 
szakmai gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatot, szakmai önéletrajzot nem nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlata az 1-3. számú 
minőségi részszempontra értékelhető ajánlatot az ajánlattételi határidőre nem tartalmazott, amely ajánlati hiba az ajánlattételi 
határidő lejárta után nem volt pótolható, figyelemmel a Kbt. 71. § (8), (9) bekezdésében meghatározott korlátokra, és a Kbt. 81. §
(11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség beálltára. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8596 
Pápakovácsi, Devecseri Utca 18-20

Indokolás: Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A 
szerződéstervezet IV. 30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan 
meglévő, Vállalkozó által készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel 
a nyertes ajánlattevő árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó 
dokumentumnak minősül, melynek teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelennek minősül.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 
Pápa, Hrsz.:01412/2/A

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:

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19, III.1.3 M1.a, e) pont), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08, III.1.3. M.1. b) pont), Pörneczi Tamás (
III.1.3, M.2. b) pont), Grósz Gergő (III.1.3, M.2. a) pont), Mell Tamás (III.1.3, M.2. c) pont)

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:

Nettó vállalkozói díj: 73 711 733 Ft Indokolás: egyedüli érvényes ajánlatot benyújtóként az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtotta be.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Építészeti munkák, gépészeti munkák kivitelezése, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08), Pörneczi Tamás, Grósz Gergő, Mell Tamás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

1A 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

Sasad Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest Akácfa Utca 20. 1. em. 9.) A felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt 
szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített 
időtartama (hónap): 37 A felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama (hónap): 41 A felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt 
szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített 
időtartama (hónap): 41 Nettó vállalkozói díj (Ft): 275 313 038

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Városi Sportcsarnok felújításaRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

Nem

Az eljárást megindító felhívásban előírásra került a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok kötelező 
alkalmazása. A Kbt. szabályozási struktúrájából megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás részei önálló egységeket képeznek, arra 
külön tehetnek az ajánlattevők ajánlatot, ajánlatkérő a bírálatot és az értékelést is részenként végzi, majd a szerződéskötésre is 
részenként kerül sor. Erre tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok is részenként vizsgálandó. A 
közbeszerzési eljárás 2. számú része esetében az ajánlattételi határidő lejártáig 1 (egy) ajánlat került benyújtásra, mely tényre 
tekintettel megállapítható, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján az eljárás eredménytelennek minősül.
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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:

3A szerződés száma:

3 - Nátus konyha felújításaRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

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)

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:

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

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19, III.1.3 M1.a, e) pont), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08, III.1.3. M.1. b) pont), Pörneczi Tamás (
III.1.3, M.2. b) pont), Grósz Gergő (III.1.3, M.2. a) pont), Mell Tamás (III.1.3, M.2. c) pont)

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:

Nettó vállalkozói díj: 108 036 655 Ft Indokolás: egyedüli érvényes ajánlatot benyújtóként az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtotta be.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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)

Az 1.-3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 4.számú értékelési részszempont 
vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

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:

Szöveges értékelés:

10000Solar Electric Energiahasznosító Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli 
többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 32 hónap A felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember 
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 
36 hónap A felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati 
időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 36 hónap Nettó vállalkozói díj: 108 036 655 Ft Indokolás: 
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek megfelel.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

Építészeti munkák, gépészeti munkák kivitelezése, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08), Pörneczi Tamás, Grósz Gergő, Mell Tamás
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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:

4A szerződés száma:

4 - Idősek Otthona (Pápa, Vörösmarty u.12.) felújításaRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül. 2./ Ajánlattevő az 1-3. számú értékelési részszempontra ajánlattevő ajánlatot tett, azonban a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti értékeléshez a felolvasólapon megadott darabszámnak megfelelően a szakemberek nevére, végzettségére és 
szakmai gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatot, szakmai önéletrajzot nem nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlata az 1-3. számú 
minőségi részszempontra értékelhető ajánlatot az ajánlattételi határidőre nem tartalmazott, amely ajánlati hiba az ajánlattételi 
határidő lejárta után nem volt pótolható, figyelemmel a Kbt. 71. § (8), (9) bekezdésében meghatározott korlátokra, és a Kbt. 81. §
(11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség beálltára. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8596 
Pápakovácsi, Devecseri Utca 18-20

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 
Pápa, Hrsz.:01412/2/A

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:

Igen
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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:

Nettó vállalkozói díj: 51 404 351 Ft Indokolás: egyedüli érvényes ajánlatot benyújtóként az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtotta be.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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)

Az 1.-3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 4.számú értékelési részszempont 
vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

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:

Szöveges értékelés:

10000Solar Electric Energiahasznosító Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli 
többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 32 hónap A felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember 
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 
36 hónap A felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati 
időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 36 hónap Nettó vállalkozói díj: 51 404 351 Ft Indokolás: 
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek megfelel.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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

4A 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):

Építészeti munkák, gépészeti munkák kivitelezése, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A 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:

5A szerződés száma:

5 - Idősek Otthona (Pápa,Teveli u. 3.) felújításaRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19, III.1.3 M1.a, e) pont), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08, III.1.3. M.1. b) pont), Pörneczi Tamás (
III.1.3, M.2. b) pont), Grósz Gergő (III.1.3, M.2. a) pont), Mell Tamás (III.1.3, M.2. c) pont)

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:

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08), Pörneczi Tamás, Grósz Gergő, Mell Tamás

Igen
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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:

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19, III.1.3 M1.a, e) pont), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08, III.1.3. M.1. b) pont), Pörneczi Tamás (
III.1.3, M.2. b) pont), Grósz Gergő (III.1.3, M.2. a) pont), Mell Tamás (III.1.3, M.2. c) pont)

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:

Nettó vállalkozói díj: 56 782 063 Ft Indokolás: egyedüli érvényes ajánlatot benyújtóként az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtotta be.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

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)

Az 1.-3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 4.számú értékelési részszempont 
vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

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:

Szöveges értékelés:

10000Solar Electric Energiahasznosító Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli 
többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 32 hónap A felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember 
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 
36 hónap A felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati 
időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama: 36 hónap Nettó vállalkozói díj: 56 782 063 Ft Indokolás: 
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek megfelel.

25092440219Solar Electric Energiahasznosító Kft., Magyarország 8500 Pápa, Budai Nagy Antal Utca 30

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Építészeti munkák, gépészeti munkák kivitelezése, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Viaconstruct Kft. (23078789-2-19), RÁTHERM Kft. (10422748-2-08), Pörneczi Tamás, Grósz Gergő, Mell Tamás
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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:

2019.09.30Lejárata:2019.09.24Kezdete:

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:

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül. 2./ Ajánlattevő az 1-3. számú értékelési részszempontra ajánlattevő ajánlatot tett, azonban a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti értékeléshez a felolvasólapon megadott darabszámnak megfelelően a szakemberek nevére, végzettségére és 
szakmai gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatot, szakmai önéletrajzot nem nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlata az 1-3. számú 
minőségi részszempontra értékelhető ajánlatot az ajánlattételi határidőre nem tartalmazott, amely ajánlati hiba az ajánlattételi 
határidő lejárta után nem volt pótolható, figyelemmel a Kbt. 71. § (8), (9) bekezdésében meghatározott korlátokra, és a Kbt. 81. §
(11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség beálltára. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8596 
Pápakovácsi, Devecseri Utca 18-20

Ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújtott be. 1./ Az ajánlat az árazott költségvetést nem tartalmazza. A szerződéstervezet IV. 
30. pontja szerint a Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által 
készített árazott költségvetésben szereplő tételek szerinti munkákat köteles elvégezni. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő 
árazott költségvetése a saját szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, melynek 
teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 
Pápa, Hrsz.:01412/2/A

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

2019.09.24

2019.09.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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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:




