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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

“ Vállalkozási szerződés építési beruházás és kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan az MRE 

Szeretetszolgálati Iroda megújuló energia alapú villamos energia termelés Budapest  című  

pályázathoz kapcsolódóan az alábbi intézmények vonatkozásában: 

 MRE Szeretetszolgálati Iroda  

 1146 Budapest, Hungária krt. 200. 

 Schweitzer Albert Református Szeretetotthon 

1146 Budapest, Hermina u. 51. 

 Schweitzer Albert Református Szeretetotthon 

1171 Budapest, Lemberg út 20. 

 Kálvin János Református Idősek Otthona  

 1125 Budapest, Nógrádi utca 12-14. 

 

A. Tervezés - kiviteli terv elkészítése 

 

A terveket mind a 4 intézmény vonatkozásában szükséges megfeleltetni valamennyi hatályos 

jogszabálynak beleértve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló rendelkezés 1. számú mellékletét is. 

Kiviteli terv részei: 

-          Kiviteli terv műszaki leírása 

-          Kiviteli terv tételes költségvetési kiírása 

-          Villamos nyomvonal tervek szintenként 

-          Tető villamos nyomvonal terve 

-          Napelem rendszer fővezeték terve 

-          Helyszínrajz 

-          Végleges csatlakozási tervdokumentáció 

 

B. Építési beruházás – Elektrovoltarikus Napelem rendszer telepítése 

 

A beruházás nem tartalmaz engedélyköteles tevékenységet. 

 

 MRE Szeretetszolgálati Iroda - 1146 Budapest, Hungária krt. 200. 

Napelem elhelyezése tartószerkezettel, csövezéssel komplett rendszerben: 18 db 

polikristályos 250Wp/db PV modul 

 Schweitzer Albert Református Szeretetotthon – 1148 Budapest, Hermina u. 51. 

Napelem elhelyezése tartószerkezettel, csövezéssel komplett rendszerben: 18 db 

polikristályos 250Wp/db PV modul 

 Schweitzer Albert Református Szeretetotthon – 1173 Budapest, Lemberg út 20. 

Napelem elhelyezése tartószerkezettel, csövezéssel komplett rendszerben: 12 db 

polikristályos 250Wp/db PV modul 

 Kálvin János Református Idősek Otthona - 1125 Budapest, Nógrádi utca 12-14. 
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Napelem elhelyezése tartószerkezettel, csövezéssel komplett rendszerben: 66 db 

polikristályos 250Wp/db PV modul 

 A részletes műszaki leírást a kivitelezés vonatkozásában a közbeszerzési dokumentáció (III. 

kötet) tartalmazza. 

Közös Közbeszerzési szójegyzék (CPV) szerint: 

Fő tárgy: 45000000-7 – Építési munkák 

További tárgyak: 71.22.00.00.-6 

 

3. A választott eljárás fajtája: Harmadik rész, nemzeti eljárásrendben, ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló eljárás a Kbt. 122/A. § alapján 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: --- 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja:--- 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja:  

Ajánlatkérő a teljes dokumentációt és vele együtt a felhívást is 2014. szeptember 4-én 

térítésmentesen megküldte ajánlattevők részére postai úton és e-mailen egyaránt a 

következőképpen: 

Postai úton: a felhívást és a dokumentáció I. továbbá II. kötetét nyomtatott formában, a teljes 

közbeszerzési dokumentációt pedig CD-re felírva küldte meg, mely CD tartalmazta a 

dokumentáció III. kötetét (kiviteli tervet) is. 

Elektronikusan úton: Ajánlatkérő e-mailen küldte meg az ajánlati felhívást, a dokumentáció I., 

II. és III. kötetét. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen. 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: --- 

 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 db 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 

1. ajánlattevő neve: Solyszolg Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

címe: 1068 Bp, Rippl Rónai u. 12. 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 22.644.575 HUF 
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2. ajánlattevő neve: C.S.T.-Komplex Kft. 

címe: 1137 Budapest Pozsonyi út. 26. 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 19.939.172 HUF 

 

Ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, alkalmasak mind pénzügyi- gazdasági, mind műszaki-

szakmai szempontból a szerződés teljesítésére. 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként): --- 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása:--- 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --- 

 

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

Ajánlattevő neve: Ipari és Építőipari Villanyszerelő Kft. 

címe: 1043 Budapest, Dugonics u. 11. 

 

Ajánlatkérő a felhívás alapján a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ra tekintettel a három 

ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosította. A Bíráló Bizottság valamennyi 

ajánlattevő ajánlatában fedezett fel hiányosságokat, a hiánypótlási határidő 2014. október 

8. 13.00 óra volt. A hiánypótlási felhívásnak az Ipari és Építőipari Villanyszerelő Kft. 

egyáltalán nem tett eleget, míg a C.S.T.-Komplex Kft. és a Solyszolg Építő, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. időben és rendben eleget tett. 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás keretében az Ipari és Építőipari Villanyszerelő Kft. ajánlata 

vonatkozásában az alábbiakról rendelkezett: 

 Az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontja alapján alkalmatlan ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt 

évben (60 hónapban) befejezett, építési (épületenergetikai korszerűsítés), összesen nettó 

18 millió forint értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával, referenciákkal. A nettó 

18 millió Ft értékű referencia teljesíthető 1 db referenciával vagy akár többel. 

Ajánlatkérő nem csatolt referenciaigazolást, kérjünk ennek hiánypótlását a 310/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint.  

 Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.4) Egyéb információk/5. Az ajánlatban benyújtandó 

iratok pontjában előírta, hogy ajánlattevőnek a pénzügyi-szakmai ajánlata részeként 

csatolnia kell a pénzügyi ütemtervet az Ajánlatkérő által megadott sablon 

felhasználásával. Ajánlattevő nem csatolta az előírt pénzügyi ütemtervet (xls). Kérjük az 

ütemterv pótlólagos benyújtását. 

 Ajánlatkérő V.4) Egyéb információk/4. Az ajánlat benyújtása és formája pontjában 

előírta, hogy a könnyebb ellenőrizhetőség végett kéri a költségvetést xls. fájlban is 

benyújtani. Kérjük Ajánlattevőt, hogy nevezett fájlt nyújtsa be valamilyen elektronikus 

adathordozón. 

 

Az Ipari és Építőipari Villanyszerelő Kft. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) Ajánlattevő 

érvénytelen ajánlatot tett a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) és e) pontjaira tekintettel, mivel 

ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, így ajánlattevő nem felel 

meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, valamint az ajánlata 
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egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, tehát alkalmatlan a szerződés teljesítésére.  

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: C.S.T.-Komplex Kft. 

címe: 1137 Budapest Pozsonyi út. 26. 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 19.939.172 HUF 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza az ajánlatok elbírálási szempontja szerint a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő alkalmas mind pénzügyi- 

gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, érvényes 

ajánlatot tett. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: gépészeti szerelési munkák, elektromos szerelési 

munkák 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: - 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik:  

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  

2014. október 11. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  

2014. október 20.  

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. október 9. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. október 10. 

 

18.* Az összegezés módosításának indoka: --- 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: --- 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

21. * Az összegezés javításának indoka: --- 

22. * Az összegezés javításának időpontja: --- 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 
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24.* Egyéb információk: 

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda a KMOP-3.3.3-13-2-2013-0026 

azonosító számú, „MRE Szeretetszolgálati Iroda megújuló energia alapú villamos energia 

termelés Budapest” című projektje egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.  

A szerződés aláírására tervezetten 2014. október 21-én 11.00 órakor kerül sor. 

Helyszín: MRE Szeretetszolgálati Iroda – 1046 Budapest, Hungária krt. 200. A. épület, IV. 

em. Tárgyaló. 

 


