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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13968979Fax:+36 302019965Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82501586Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

TOP651 – Bárczi energetikaKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

105A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 103-248937A 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

Az építési munka jellege: Meglévő épület építészeti és energetikai korszerűsítése. A munka nem építési engedély köteles. Az építési 
munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók: A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése az 
alábbiak szerint:  homlokzatok utólagos hőszigetelése,  új szerelt homlokzati falak kialakítása,  nyílászárók cseréje hőszigetelő 
nyílászárókra 729 m2-en,  tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel,  épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd 
épületgépészeti munkarész),  részleges akadálymentesítés, 2 új lift beépítésével (lásd rehabilitációs munkarészek, lifttervek, 
tartószerkezeti tervek) új rámpa terve,  lépcsőházak és menekülési útvonalak hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelem),  világítás 
korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész),  napelemes rendszer telepítése 45,36 kWp mennyiséggel (lásd építész, statika és 
épületvillamosságimunkarész),  villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész),  Jellemző mennyiség: födém és homlokzati 
hőszigetelés - 4820 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1770 m2 födémhőszigetelés: 3050 m2),  Az épület akadálymentesítése kapcsán 
telepítendő 2 új lift telepítése mérésügyi engedély köteles. 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.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

TOP651 – Bárczi energetika

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Második Rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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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 A. 1. ba.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott 
képlet: P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P 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 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a 
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) a 2 - 4. részszempont esetében az egye-nes 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2.) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.1. pont meghatározott P.1. 
pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) 
pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban 
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és az Ajánlati Felhívás III.1.1.) pontjában, 
valamint a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.3. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének 
megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas. Ajánlati ár (nettó Ft): 294.408.820,- Ft A III
.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 45 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 38 
Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 24

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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- Ajánlattevő nem csatolta az eljárást megindító felhívás III.1.1.), III.1.2) és III.1.3), valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/
2015 (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a saját EEKD-ját megfelelő tartalommal, tekintettel az alábbiakra: o 
Ajánlattevő által a csatolt EEKD II. rész „A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” szakasz e) pontjában nem szerepel a 
kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló ingyenes elektronikus adatbázis elérhetősége és az igazolás kiállítására 
jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, Nemzeti Adó- és Vámhivatal www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/
koztartozasmentes); o Ajánlattevő által a csatolt EEKD II. rész „A C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó 
információk” kitöltése nem megfelelő, tekintettel arra, hogy az M.2.1. alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére Z.A. 
önéletrajzából kiderül, hogy egyéni vállalkozóként végez gazdasági tevékenységet; o Ajánlattevő által a csatolt EEKD III. rész „B 
Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok” 
szakaszában nem szerepel a kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló ingyenes elektronikus adatbázis elérhetősége és 

24776686243SNOWHITE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Andor 
utca 21. C. ép. fszt. 1.

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:

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:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában INVESTMENT Mérnöki és 
Fővállalkozó Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.) ajánlattevő nyújtotta be.

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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)

arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P 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 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb 
pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben 
meghatározta a megajánlás leg-kedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a 
képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fog-ja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás 
során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

építőmesteri munkák, szakipari munkák, gépészeti szerelések, erősáramú és gyengeáramú villanyszerelés, liftszerelés, egyéb 
munkák

Víz és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. (adószáma: 10628597-2-14)
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott
be, tekintettel arra, hogy nem a módosított ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak, valamint kiegészítő 
tájékoztatásoknak megfelelő műszaki tartalomra adott ajánlatot.

23566611214Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság, 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 2.em./
209

- Ajánlattevő nem csatolta az eljárást megindító felhívás III.1.1.), III.1.2) és III.1.3), valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/
2015 (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a saját EEKD-ját megfelelő tartalommal, tekintettel az alábbiakra: o 
Ajánlattevő által a csatolt EEKD III. rész „B Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 
megszegésével kapcsolatos okok” szakaszában nem szerepel a kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló ingyenes 
elektronikus adatbázis elérhetősége és az igazolás kiállítására jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes); o Ajánlattevő által a csatolt EEKD III. rész „C: 
Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok” szakaszban a csődeljárás, 
fizetésképtelenség, csődegyezség hitelezőkkel, a nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet, felszámoló által 
kezelt vagyon, üzleti tevékenység felfüggesztése pontokban nem szerepel a kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló 
ingyenes elektronikus adatbázis elérhetősége és az igazolás kiállítására jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, 
Igazságügyi Minisztérium www.e-cegjegyzek.hu; Gazdasági Versenyhivatal; www.gvh.hu) ; o Ajánlattevő által a csatolt EEKD III.
rész „D: Tisztán nemzeti kizárási okok” szakaszban nem szerepel a kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló ingyenes 
elektronikus adatbázis elérhetősége és az igazolás kiállítására jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, Gazdasági 
Versenyhivatal; www.gvh.hu); - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem oldotta fel az ellentmondást a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
és b) pontjai szerinti nyilatkozata és T.L. szakember szakmai önéletrajza között; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem oldotta 
fel az ellentmondást a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozata és T.L. szakember szakmai önéletrajza között; - Ajánlattevő 
nem csatolta a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben 
foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; - Ajánlattevő nem csatolta a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
igénybevétele esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem oldotta fel az
ellentmondást T.L. szakember szakmai önéletrajzában fellelhető adatok, valamint a szakember(ek) szakmai tapasztalatával 
kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében szükséges nyilatkozat, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata 
között; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta L.I. szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 
14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a felolvasólapon feltüntetett 308 hónap – alkalmassági 
minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai többlettapasztalat; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta T.L. 
szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a 
felolvasólapon feltüntetett 108 hónap – alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai többlettapasztalat; - 
Ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2. pontjában rögzített szakember(ek) esetében végzettségük igazolását; 
- Ajánlattevő továbbá nem a módosított ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak, valamint kiegészítő 
tájékoztatásoknak megfelelő műszaki tartalomra adott ajánlatot, ezért ajánlatra erre tekintettel is érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján.  

26312040241APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság, 1012 Budapest, Logodi Utca 44/C/1

az igazolás kiállítására jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, Nemzeti Adó- és Vámhivatal www.nav.gov.hu/nav/
adatbazisok/koztartozasmentes); o Ajánlattevő által a csatolt EEKD III. rész „C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel 
vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok” szakaszban a csődeljárás, fizetésképtelenség, csődegyezség hitelezőkkel, a 
nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet, felszámoló által kezelt vagyon, üzleti tevékenység felfüggesztése 
pontokban nem szerepel a kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló ingyenes elektronikus adatbázis elérhetősége és az 
igazolás kiállítására jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, Igazságügyi Minisztérium www.e-cegjegyzek.hu; 
Gazdasági Versenyhivatal; www.gvh.hu); o Ajánlattevő által a csatolt EEKD III. rész „D: Tisztán nemzeti kizárási okok” 
szakaszban nem szerepel a kizáró ok fent nem állásának igazolására szolgáló ingyenes elektronikus adatbázis elérhetősége és az 
igazolás kiállítására jogosult szerv megnevezése (Ajánlattevő adószáma, Gazdasági Versenyhivatal; www.gvh.hu); - Ajánlattevő 
nem csatolta az eljárást megindító felhívás III.1.1.), III.1.2) és III.1.3), valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) 
Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy (Z.A. egyéni vállalkozó) 
EEKD-ját megfelelő tartalommal; - Ajánlattevő nem csatolta az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 
ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;  - Ajánlattevő 
hiánypótlás keretében nem oldotta fel az ellentmondást a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozata és Z.A. 
szakember szakmai önéletrajza között; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem oldotta fel az ellentmondást a Kbt. 65. § (7) 
bekezdés szerinti nyilatkozata és Z.A. szakember szakmai önéletrajza között; - Ajánlattevő nem csatolta a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben foglalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; - Ajánlattevő nem csatolta a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
igénybevétele esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást; - Ajánlattevő által csatolt, nem szerkeszthető 
formátumú költségvetés nem tartalmaz keltezést és cégszerű aláírást; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta a 
szakember(ek) szakmai tapasztalatával kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében szükséges nyilatkozatot a Közbeszerzési
Dokumentum I. kötetének 14.2. M.2.2. pontja alapján; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta az adott szakember(ek) 
esetében megjelölt jogosultság igazolását; - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta Z.A. szakembernek a Közbeszerzési 
Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a felolvasólapon feltüntetett 180 
hónap – alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai többlettapasztalat; - Ajánlattevő nem csatolta az 
ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2. pontjában rögzített szakember(ek) esetében végzettségük igazolását; - Ajánlattevő továbbá nem a 
módosított ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak, valamint kiegészítő tájékoztatásoknak megfelelő műszaki 
tartalomra adott ajánlatot, ezért ajánlatra erre tekintettel is érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
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