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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt): 
 

Hivatalos név:  Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 
Postacím: Noszlopy G. u. 12. 
Város Kaposvár 
Postai irányítószám: 7400 

 
II. szakasz: Tárgy 

 
II.1) Meghatározás: 
 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
 
Vállalkozási szerződés Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő köz-, 
és díszvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége: 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 

Nyertes ajánlattevő az alábbi feladatokat köteles ellátni: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén található valamennyi közvilágítási, és 
díszvilágítási körzet, összesen 9227 db közvilágítási berendezés üzemeltetése. A körzetek, és a 
közvilágítási berendezések száma és összetétele éves szinten (+) 10 % mértékben eltérhet. 
 
A közvilágítási berendezések aktív elemeinek az elvárt üzemkészségének biztosítása, 
működőképességének ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos üzemviteli, karbantartási és üzemzavar 
elhárítási feladatok elvégzése, a működésképtelenné vált fényforrások, gyújtók és előtétek 
cseréje. 
 
Együttműködés az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel a passzív elemek 
meghibásodásának feltárásában, behatárolásában a hibacím felvétel területén. 
 
Hibacím-bejelentés fogadásának biztosítása és működtetése, együttműködés az Ajánlatkérővel. 
 
AKTÍV ELEMEK: 
- kompakt fénycső 3.927  db, 
- nátrium lámpa 2.885 db, 
- fém halogén lámpa 20 db, 
- LED lámpa 2.395 db 
- Gyalogátkelőhelyek figyelmeztető berendezése 42 db. 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a város területén található passzív elemek 
paraméterei az alábbiak, melyek karbantartása azonban nem képezi az ajánlat tárgyát. 
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PASSZÍV ELEMEK: 
- kisfeszültségű szabad vezeték 206.916 m, 
- kisfeszültségű szigetelt szabad vezeték 5.152 m, 
- közvilágítási földkábel 100.849 m. 
 

A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. 
 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki 
engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal 
egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 

IV. szakasz: Eljárás 
 
IV.1) Meghatározás: 
 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
 
Kbt. Harmadik része, XVII. fejezet 
 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, hirdetmény nélküli 
nyílt közbeszerzési eljárás. 
 

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 közzététel:2 

 
A hirdetmény szám 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 
 

Az eljárást megindító felhívás 2016. szeptember 2. napján került megküldésre az 
ajánlattevők részére. 
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése:2 
 
- 
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
 
A szerződés száma: 1 
 
Rész száma:2  - 
 
Elnevezés:  Vállalkozási szerződés Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén lévő köz-, és díszvilágítási hálózat aktív elemeinek 
üzemeltetésére 

 
Az eljárás eredményes volt: Igen 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:2 
 
 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 
 
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: 
 
  Nem 
 
  Az eredménytelenség indoka: 
 
  - 
 
  A szerződés megkötést megtagadták: 
 
  Nem 
 
 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: 
 
  - 
 
 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: 
 
- 
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V.2 Az eljárás eredménye:2 
 
 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk: 

 
A beérkezett ajánlatok száma: 
 
3 darab. 
 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 
 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 
1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. 

Székhelye: 9029 Győr, Berkenyefa sor 9. 

Ajánlati ár (nettó Ft/hónap)  1.241.000,- 
Ft + ÁFA / 
hónap 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

 
2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b 

Ajánlati ár (nettó Ft/hónap)  1.379.000,- 
Ft + ÁFA / 
hónap 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

 
3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
SAG Hungaria Elektrotechnikai Létesítményeket 

Tervező és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7. 

Ajánlati ár (nettó Ft/hónap)  1.385.000,- 
Ft + ÁFA / 
hónap 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 
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 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő 
neve alatti osztott oszlop bal oldallára 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 

részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
VILL-KORR 
HUNGÁRIA 

Villamosipari Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Opti-Cost 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

1. Ajánlati ár 
(nettó Ft) 

8 10 80 9,1 72,8 

2. Késedelmi 
kötbér (%) 

2 10 20 10 20 

3. Meghiúsulá
si kötbér 
(%) 

2 10 20 10 20 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

    

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
- 
 

 
Az értékelés 

részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
SAG Hungaria Elektrotechnikai Létesítményeket 

Tervező és Szerelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata 

1. Ajánlati ár 
(nettó Ft) 

8 9,06 72,48 

2. Késedelmi 
kötbér (%) 2 10 20 

3. Meghiúsulá
si kötbér 
(%) 

2 10 20 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 
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 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

 
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 között pontszámot:2 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési 
Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1. részszempont 
esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2. valamint 3. részszempont esetében 
az egyenes arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza. 
 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés 
szabályai szerint. 
 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. (székhely: 9029 Győr, 
Berkenyefa sor 9.) ajánlattevő nyújtotta be. 

 
A VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. (székhely: 9029 Győr, Berkenyefa sor 9.) 
ajánlattevő ajánlatának ismertetése: 

 

Ajánlati ár (nettó Ft/hónap)  1.241.000,- Ft + ÁFA / hónap 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

 
 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 
 
Nem 
 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 
- 
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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: 
 
- 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 
VI.1) További információk:2 
 
 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
 

Kezdete: 
 
2016. október 8. 
 
Lejárata: 
 
2016. október 12. 
 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
2016. október 7. 
 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 
 
2016. október 7. 
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 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

 
- 
 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 
 
- 
 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 
 
- 
 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

 
- 
 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 
 
- 
 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 

 
- 
 

 VI.1.10) További információk:2 
 
- 
 

Kelt: Budapest, 2016. október 7. 
 

 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 
megbízásából 

InTender Consulting Kft. 
Dr. Pongor Dániel 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Lábjegyzet: 
 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 


