
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth tér 1. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Kaposvár szennyvíz átemelők távfelügyeleti 
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Jelenleg a Kaposváron működő 44 közterületi szennyvízátemelő közül 21 darab korszerű GPRS alapú 
kommunikációval működik, 23 darab pedig egy elavultabb GSM alapú rendszerrel üzemel.  
Ennél a 23 db átemelőnél a következő fejlesztési feladatokat kell elvégezni: 

- Az átemelők üzemállapot jeleinek megjelenítése GPRS alapú kommunikációval. 
- Az átemelő szivattyúk távvezérelt működtetésének biztosítása. 
- Az átemelők folyamatos szintjelzése. 
- Automatikus állapotfrissülés. 
- A vezérlőszekrények felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása, villamos berendezések szükség 

szerinti cseréjével. 
- A villamos betáp oldal fejlesztés szükségességének felülvizsgálata, szükség esetén átépítése. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

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

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 közzététel 2 

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: 2 (2017/03/27) 

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 eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [-] Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvár szennyvíz átemelők 
távfelügyeleti fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására 

Az eljárás eredményes volt � igen □ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. - 

Az eredménytelenség indoka: - 

 A szerződés megkötését megtagadták - 

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

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: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: 2 - 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve:  GHM Elektro Kft. 
Székhelye:   7400 Kaposvár, Béke u. 35. 
Adószáma:   1127284-2-14 
Ajánlati ár (nettó Ft)   29.900.000,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%)  1,0 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 20,0 % 
Jótállás (hónap)   24 hónap 
Alkalmasság indokolása 
 



Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 14.1. pontjában meghatározott P.1., 14.3. pontjában meghatározott 
M.1. és M.2. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 
Ajánlattevő tárolt cégkivonatában szereplő adatai vonatkozásában tevékenysége alapján alkalmas a 
közbeszerzés tárgya szerinti feladat ellátására. 
 
Ajánlattevő neve:  Profigram Kft. 
Székhelye:   1112 Budapest, Hegyalja út 118/b. 
Adószáma:   12369348-2-43 
Ajánlati ár (nettó Ft)   33.350.000,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%)  0,25 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 10,0 % 
Jótállás (hónap)   24 hónap 
Alkalmasság indokolása 
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 14.1. pontjában meghatározott P.1., 14.3. pontjában meghatározott 
M.1. és M.2. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 
Ajánlattevő tárolt cégkivonatában szereplő adatai vonatkozásában tevékenysége alapján alkalmas a 
közbeszerzés tárgya szerinti feladat ellátására. 

 

Ajánlattevő neve:  Spannung Kft. 
Székhelye:   1071 Budapest, Damjanich utca 37. 
Adószáma:   25061105-2-42 
Ajánlati ár (nettó Ft)   33.202.558,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%)  1,0 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 10,0 % 
Jótállás (hónap)   20 hónap 
Alkalmasság indokolása 
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 14.1. pontjában meghatározott P.1., 14.3. pontjában meghatározott 
M.1. és M.2. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 
Ajánlattevő tárolt cégkivonatában szereplő adatai vonatkozásában tevékenysége alapján alkalmas a 
közbeszerzés tárgya szerinti feladat ellátására. 

 
  



 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(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.) 
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Ajánlati ár 
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14 10,00 140,00 9,07 126,98 9,01 127,40 

 
Késedelmi 
kötbér (%) 

2 10,00 20,00 3,25 6,50 10,00 20,00 

 
Meghiúsulási 
kötbér (%) 

2 10,00 20,00 5,50 11,00 5,50 11,00 

 
Jótállás (hónap) 2 10,00 20,00 10,00 20,00 8,50 17,00 
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  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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 közötti 
pontszámot: 2 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 
számában; 2016. december 21. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. 
melléklet 1. ba.), a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 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, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:  GHM Elektro Kft. 
Székhelye:   7400 Kaposvár, Béke u. 35. 
Adószáma:   1127284-2-14 
Ajánlati ár (nettó Ft)   29.900.000,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%)  1,0 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 20,0 % 
Jótállás (hónap)   24 hónap 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 □ igen � 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 szervezetek 2 

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 tevők 2 

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

Ajánlattevő neve:  Micro-Max Kft. 
Székhelye:   3529 Miskolc, Bem József utca 14. 
Adószáma:   11385617-2-05 
Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés (e) pontjára tekintettel 
érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: 
Ajánlattevő ajánlatában a „Jótállás (hónap)” értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő megajánlása 
12 hónap volt, ugyanakkor az ajánlattételi felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentum 13.4. 
pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők ajánlatát, amelyekben a 
tárgyi értékelési részszempontra vonatkozó megajánlás nem éri el a 24 hónapot. 
 

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: (2017/05/25) / Lejárata: (2017/06/03) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/05/24) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/05/24) 

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: 2 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati 
lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.  

 
 
Kelt: Budapest, 2017. május 24.  
 
 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából 

InTender Consulting Kft. 
Dr. Pongor Dániel 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


