Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gróf Tisza István Kórház
Postai cím: Orbán Balázs tér 1.
Város: Berettyóújfalu
Postai irányítószám: 4100
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 170 kW névleges teljesítményű naperőmű létesítése a Gróf
Tisza István Kórház területén
II.2) A közbeszerzés mennyisége
A meglévő naperőmű névleges teljesítménye 204,56 / 206 DC/AC kVA. A napelemek ill. a
hálózatra csatlakozó inverterek az intézmény meglévő épületein kerültek elhelyezésre. A viszwatt vedelem PLC vezérléssel működik, melyen keresztül az egyes inverterek teljesítményének
szabályozása történik. A meglevő berendezés műszaki dokumentációját a
Beruházó biztosítja.
Jelen beruházásban a meglevő rendszer bővítése történik. A telepítendő naperőmű minimális
összesített névleges AC teljesítménye 156,7 kW, a napelemek összesített minimális névleges
teljesítménye 170,24 kWp. Az egyes telepítési helyeken a berendezések mérete az
adottságokhoz alkalmazkodva választható.
A napelemek telepítése az intézmény meglevő tető felületeire történik. A javasolt főbb adatok
az 1. számú mellékletben vannak összefoglalva. A kivitelezes megkezdése előtt a kivitelező
feladata a helyszín, a rendelkezésre álló tető felületek ellenőrzése, a meglevő adatok
pontosítása! Tetszőleges elrendezés kialakítható, azonban a PVGIS adatbázis által modellezett
várható hozam (min. 10% egyéb (kábel, inverter stb.) veszteséggel számolva) a vállaltnál nem
lehet kevesebb.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik
rész szerinti
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. §-a szerinti szerinti hirdetmény közzététele nélküli
eljárás nyílt eljárás szabályai szerint
IV.1.3) 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 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016.
július 14.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése:2 V. szakasz: Az eljárás eredménye1

A szerződés száma: Rész száma:2 1 Elnevezés: 170 kW névleges teljesítményű naperőmű
létesítése a Gróf Tisza István Kórház területén
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.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevők megfelelnek az előírt alkalmassági feltételeknek.
Ajánlattevő neve és székhelye

Nettó ajánlati ár Napelemeknél 4 Inverterek
(Ft)
busbar-os
lépésenként minimum
technológia
4
lépésben
alkalmazásának
szabályozhatóságának
vállalása
vállalása

Atys-Co Kft. 1107 Budapest,
Fertő utca 14.

77.186.950,- Ft.

Igen

Igen

Best Solar Kft. 2000 Szentendre,
Barackos köz 4. fszt. 2.

75.756.800,- Ft.

Igen

Igen

AsiaNet Hungary Kft. 1041
Budapest, Istvántelki út 54. fszt.
2.

77.971.100,- Ft.

Igen

Igen

77.088.550,- Ft.

Igen

Igen

76.817.650,- Ft.

Igen

Igen

Baviv Kelet-Magyarországi
Villanyszerelőipari Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 127.
Green Team Mérnöki Kft. 3773
Sajókápolna, Szabadság tér 21.

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:
Atys-Co Kft.
Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)
1. Ajánlati ár (Ft.)
2.1
Napelemeknél
4
busbar-os
technológia
alkalmazásának vállalása
2.2 Inverterek lépésenként
minimum 4 lépésben
szabályozhatóságának
vállalása

A részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
pontszám
az alszempontok
súlyszámai is)
60

20

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:
Best Solar Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

9,83

589,99

10

600

10

200

10

200

10

200

10

200

20

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
989,99

összegei
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
AsiaNet Hungary Kft.
Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
pontszám
az alszempontok
súlyszámai is)

1. Ajánlati ár (Ft.)

60

2.1
Napelemeknél
4
busbar-os
technológia
alkalmazásának vállalása

20

2.2 Inverterek lépésenként
minimum 4 lépésben

20

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

9,74

584,66

10

200

10

200

1000

szabályozhatóságának
vállalása
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
984,66

összegei
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
Baviv Kelet-Magyarországi
Kft.
Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
pontszám
az alszempontok
súlyszámai is)

1. Ajánlati ár (Ft.)

60

2.1
Napelemeknél
4
busbar-os
technológia
alkalmazásának vállalása

20

2.2 Inverterek lépésenként
minimum 4 lépésben
szabályozhatóságának
vállalása

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:
Green Team Mérnöki
Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

9,84

590,67

9,87

592,54

10

200

10

200

10

200

10

200

20

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei

990,67

992,54

ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10
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: Az 1. részszempont esetében
ajánlatkérő a fordított értékarányosítás módszerét alkalmazza. [A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.). III/A 1.],
ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) ajánlati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi
ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül
meghatározásra az alábbi képlettel: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
A 2. értékelési szempont esetében a magasabb műszaki tartalom vállalása esetében az
ajánlattevő a maximum 10 pontot kapja, aki a magasabb műszaki tartalom teljesítését nem
vállalja, az a minimum 1 pontot kapja.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: Best Solar Kft. (2000 Szentendre, Barackos köz 4. fszt. 2.), mert
legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint a legjobb ajánlatot tette. Ellenszolgáltatás
összege 75.756.800,- Ft.
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
vétele2
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
szervezetek2
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 tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017.02.08. / Lejárata: 2017.02.13.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.02.08.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.02.08.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2
VI.1.10) További információk:2

Ajánlatkérő
képviseletében
Dr. Kozma György
Kozma Ügyvédi Iroda
2040 Budaörs, Budapesti út 28.
06/30/283-1982
kozmagyorgy@t-online.hu

