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eljárást lezáró döntés
meghozatala

Ny/1.
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség, név Előkészítette:

szerinti szavazással Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Táigvalás módja:

Nyílt ülés

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 376/2018. (IX. 06.) számú határozatában
döntött a TOP-3.2.l-16-BS1-2017-00019 kódszárnú, „Békés, épületenergetikai beruházások 2.
ütem” megnevezésű pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás
megindításáról.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a közbenső döntést május 16-án meghozta, a legkedvezőbb
ajánlatot tevők az alkalmassági feltételeket igazolták, a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban az
alábbiak szedntjavasolja a közbenső döntést meghozni:

Közbenső döntésről tartott ülés helye. ideje:

[elve: Békési Polgirmesteri hivatal

Ideje: 20 I 9. július 16.

BírMóbizottság tagjai:
Név Szakértelem
Gál András (bírálóbizottsági elnök:) - közbcszet2és tárgya szerinti

Kovács Szilvia (birálóbizottsági tag) - pénzügyi

Dr. Tanai Judit (binilóbizottsági tag) - jogi

. . . . . ..
- közbeszerzési (felelős akkreditáltdr. Palotai Peter btralobizottsagi tag, elnok ..

kozbeszerzest szaktanacsado)
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LA közbeszerzési eljárás adatai

L. Az ajánlatkéró neve. címe:

Békés Város Onkormánvzata

5630 Békés, Petőfl u. 2.

2. .\z ajánlatkérő képviseletében eljáró szerv:

Jusuna Tanácsadó Kft.
1138 Budapest, \[arina sétn 1. C13,’B

3. A közbeszerzés tárgya. mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: »Epületenergetikai korszerűsités —2. ütem” — Epítési beruházás

1. rész esetében: 5db épületen 3-3 kW, 2db épületen 5-5 kW, Összesen 25 kW napetemes rendszer telepítése

2. — 10. rész esetében: Összesen: 18,63 m2 akadátymentesítés, 2497,6 m2 oldalfab hőszigetelés, 2908,2 m2
födém, tetoszigetetés, 226 db nyílászáró csere, 4 db 120 l-es, 1 db 200 l-es forróvíztárotó, 8 db 24 kW-os, 1
db 35 k\\’-os kazán beépítése, 56 db radiátor

1. rész: Napelemek telepitése
5 db épületen 3-3 kW, 2db épületen 5-5 kW, összesen 25 k\\’ napelemes rendszer telepirése

2. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
258 m2 oldalfab hőszigetelés, 359 m2 födém, tető szigetelés. 24db nyilászáró csere. 120 l-es forróvizrároló,
24 k\N kazán beépirése

3. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fütéskorszerűsítés
4.5 m2 akadálvmenresítés, 399 m2 oldatfab Mszigetelés, 496,2 m2 födém, tetőszigerelés. 35 db nvitászáró
csere, 120 l-es forróviztároló, 35 kW kazán beépitése

1. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
642,6 m2 oldalfab hőszigetetés, 476,3 m2 födém. terószigetelés, 44 db nyílászáró csere, 200 l-es
forróviztároló, 24 kW kazán beépitése, 32 db radiátor

5. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerüsités
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5,5 m2 akadálvmentesítés, 272,9 m2 olclalfali hőszigetelés, 323,6 m2 födém, tetőszigetelés, 26 öb nyilászáró
csere, 120 l-es forróvíztároló, 24kw kazán beépitése

6. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
245 m2 oldalfab hőszigetelés. 307 m2 födém, tetószigetelés. 21 db nyilászáró csere. 24 k\\ kazán beépitése

7. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
4.18 m2 akadálvmentesítés, 159 m2 oldalfah hószigetelés, [19,6 m2 födém, tetószigetelés, 18db nyilászáró
csere, [20 1-es forróvíztároló, 24 k\\ kazán beépitése

8. rész: Hőszigetclés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
4,45 m2 akadálymentesítés, 250 m2 oldalfali hőszigetelé, 266 m2 födém, tetőszigetelés, 19 db nyilászáró
csere, 24kW kazán beépitése, [I db radiátor

9. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerüsítés
130 m2 oldalfah hőszigetelés, 350,3 m2 födém, tető szigetelés, 16db nyílászáró csere, 24kW kazán beépitése

10. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerüsítés
141,1 m2 otdalfah hőszigetelés, 210,2 m2 födém, teuS szigetelés, 23 db nyílászáró csere, 24 kW kazán
beépitése, 13 db rachátor

A 32L/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbtakban: Kr.) 46. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkéni fethivja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmú és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gvártmánú. eredetű, típusú dologra, eljarásra,
tevékenységre. személyre, szabada1omra vagy védjegvre való hivatkozást. a megnevezés csak a tárgy
jellegének evértelmű meghatározása érdekében történt, és meqnevezés meHett a „Vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkéró Felhívja a figyelmet. hogy. egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egenértékűséget az ajánlattevónek az ajánlatában iguzolnia kell.

A további részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.

CPV-kód:

Fő tárgy: 45000000-7 (Építési munkák;:

4. Becsült érték, fedezet:

A közbeszerzés becsült értéke: összesen nettó 150 367 290,-Ft

1. rész becsült értéke: összesen: nettó 11 248 875,- Ft

2. rész becsült értéke: összesen: nettó 12088812,- Ft

3. rész becsült értéke: összesen: nettó 25 739 064,- Ft
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A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: összesen nettó 150 367 290,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 190 966
458,-Ft

5. Hivatkozás az eljárást megindító felhívásra:

A 2t)L9. március 07. napján megküldésre kerütt összefoglaló tájékoztatás folytán a tárgyi eljárást megindító
ajánlattéteti felhívás az l{KR rendszerben 2019. március 20. napján került megküldésre a Gazdasági
Szereplők részére.

II. Emlékeztető:

.\ tárgyi közbeszerzési ellárás során 2019. március 29. napján érkezett kiegészítő tájékoztatáskérés., melyre
Ajánlatkérő válaszát 2019. március 29. napján küldte meg az EKR felületen minden érdekiődését benvújtó
giuzdasági szereplő részére.

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az FIKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig4 db gazdasági szereplő
jelezte érdeklődését, melyből 3 gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által felkérni kívánt gazdasági szereplő volt.

.\z ajánlatok benvújtására az ajánlattéteh határidőig 2019. április 5. napján 10:00 óráig volt lehetősége
ajánlattevőknek. mely ajánlattéteh határidőig 25 darab ajánlat érkezett be; valamint 1 db ajánlat az ajánlattéteb
határidőn túl érkezett he. Az ajánlatok az ajánlattéteb határidő lejártát követő kettő óra múlva kerültek
felbontásra az HKR rendszerben a 424j’2017. X1l.19.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének megfelelően.
Az ajánlattéteh határidő lejártáig benvújtásra került ajánlatokat a bontási jkv tartalmazza.

iii. Értékelés és bírálat

1. rész becsült értéke: Összesen: nettó 24 734 576,- Ft
5. rész becsült értéke: összesen: nettó 15 168 704,- Ft
6. rész becsült értéke: összesen: nettó 11 962 589,- Ft
I. rész becsült értéke: összesen: nettó 12 556 818.- Ft
3. rész becsült értéke: összesen: nettó 13 615 994,- Ft
9. rész becsült értéke: összesen: nettó 11 096 976,- Ft
10. rész becsült értéke: összesen: nettó 12 454 882,- Ft

L. rész becsült értéke: nettó 11 248 875,- Ft + 27° ÁFA, azaz összesen bruttó 14 286 1)7 1,- Ft
2. rész becsült értéke: nettó L2 088 8 12.- Ft + 27 AFA. azaz összesen bruttó 15 352 791,- Ft
3. rész becsült értéke: nettó 25 739 064,- Ft + 27 L FA. azaz összesen bruttó 32 307 ól 1,- Ft
4. rész becsült értéke: nettó 24 734 576,- Ft + 27:) AF.\. azaz összesen bruttó 31 412 912,- Ft
5. rész becsült értéke: nettó 15 168 704,- Ft + 27’ ÁFA, azaz összesen bruttó 19 264 251,- Ft
6. rész becsült értéke: nettó 11 962 589.- Ft + 27 AFA. azaz összesen bruttó 15 192 188,- Ft
7. rész becsült értéke: nettó 12 556 8 18,- Ft + 27)11 ÁFA. azaz összesen bruttó 15 947 159.- Ft
8. rész becsüh értéke: nettó 13 615 994,- Ft + 27’n AFA, azaz összesen bruttó 17 292 312,- Ft
9. rész becsült értéke: nettó 11 096 976.- Ft + 27° ÁFA, azaz összesen bruttó 14 093 160,- Ft
10. rész becsült értéke: nettó 12 454 882,- Ft + 27” ÁFA, azaz összesen bruttó 15 817 700,- Ft
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A szakeml,ernck a
felhívás

1111.3) M/2.
meghat.
szak-mai

tapasztalaicin
re 30 Ii

tül,l,let lii 24 11)191) 24 11)1)1)

tapasztalata
kivitelezés

területén (egész
hónap;min O

hónap. max 24
hónap; előny a

több)

Há tránvc,s
helyzetű

munkavállaló -

nem 1)191 1,1.1 nem 9)99)
bevonasa a

kiviteltzésl,e
(Igen/Nem)

Környezetvédelmi
vállalástjk

teljesítése (0—5 dl» 5 3 (.9))) 399,0)) 3 6,999 39).<)))
(Igen!
Nem)

830,00 753,10

2. rész: Höszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsités

2. rész: Hőszigetelés,
nvilászárúesere, Békés-V ill Fűt. Pniszen- Kit. Pritamín Trend Kit.

fűtéskorszerőgités

.‚ Részszem Érték-dési Érték-dési . Érték-L-légiErttktlts
-pontok . Enékelési pontszám és . Ertékelési pontszám és •. Ertékelési pontszám ésreszszempontj Alanlat . . Ajanlat . . A;anlat

ai
suly- poniszam sttlyszam poniszam sulvszam pontszam sulvszam

számai sztrzata szorzata szttrzata

: Nettó ajánlati
ár (HUF - 70 13 672 244 Ft 19990 7199,tsl 15 045 885 Ft 9.22 615,3:- 21 951 754 Ft 6.32

egész forint)

36 hónapos
jótálláson felül

vállalt
töhtsletjótállás

ide1c (egesz
36-40 9)999 9)999 36—9—O 19,191 99,99)) 36—9-24 119%) 11919911honap;

minimum
hónap;

maximum 24
hónap)

5



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. július 18-i soron kívüli ülésére

3. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsereq fűtéskorszerüsítés

3. rész Hőszigetelés,
Bekes-Vill fűt. Proszerv Kit.nyi laszarocs ere,

(0 lésko rszerüsilés

. - . .
. Eriékelési -..Ertekeles Reszszemponu, . . Ertekelest .‚ . Ertekelesz Ertekelesi pontszam

- - . Ajanlat ptintszam es Aanlatrcszszcmpctnljai k subszamai puntszam . ptintszam es sulvszam szitrzala
. sulvszam szorzata

Nettó ajánlati ár
(HUP - egész 7)) 31 171 008 Ft 9.117 64,90 28 278 727 Ft Ill,IR) 7151,1k’

forint)

36 hónapos

jOtálhison (elül
vállalt

több le ijó tálhis
ideje (egész 11 30 ll,it) 11,1:1) 360 II_Ik) l_IS)

hónap; minimum
O hónap;

maximum 24
hónap)

A
szakembernek

a felhivás
111.1.3> M/2.

meghaL.
szakmai

tapasztahiton
felüli

töhislet
tapasztalata
kivitelezés
területén

(egész
hónap;min O
hónap - max

21
hónap; elüny a

több)

23 lii,! S) 1)51,1)1) 23 1)1)1)1 IsIs,l’s 1,1 S I 21

Hátrányos
helyzetű

mtinkavállaló
I,evsjnjsa a

nen’ II.)))) (9)1) nem II.)))) (1,1)1) igen 10)51 5)).))))

kivitelezéshe
(Igen/Nem)

Kiimvezet,,éd
elmi

valhahasok
teljesítése (0—5

3 6RI 311.151 3 (i,i)1l 3)1,1)1) 1 8,111) 40,15,,

dls) (Igent
Nem)

830,00 775,40 592,36
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A szakeml,emek a
felhivá%

11113) M/2.
meghat.
szakmai

ttpaszialaton
felüli

ti$l,l,let 1)) 24 1)),)))) 1(5),))) 2—l 1)))))
tapasztalata
kivitelezés

területén (egész
hónap;min 0

hónap - max 23
hónap; előny

tiibb)

l-látványos
helyzetű

munkavállaló —

netn 0)5) neTn lii)) 11)5:-liev unasa 5

kivitelezés 1, e
(Igen/Nem)

Környezetvédelmi
vállalások

teljesítése (0—5 dl» 5 3 6,15) 30,0) 3 6,))) 30,)»)
(Igent
Nem)

764,90 830,00

4. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

4. rész Hőszigetelés,
‚ . . Bekes-% ill Kit. Prt,szvn Kit.nyi lasza rucse te,

(ütés korszerns ítés

. . . ‚ . ‚
. Enékelési . . . . . .Enekeles Reszszempunto . . Enekeles ‚‚ . . Ertekeles, Ertekeles, pontszam

. ‚‚‘ Aanlat . puniszam es Ajanlat . - .resztzemptsnt1a k sulvszam-at puniszam .. pontszam es sulvszam szorzata
‘ sulyszam szorzata

Nettó ajánlati ár
(HUF- egész 7)) 28 557 881 Ft 10,))) 7)t),)))) 28 991 915 Ft 9,65 669,52

forint)

36 hónapos
tálláson (elül

vállalt
tóhl, kijói állás

ideje (egész 10 36+0 101) »s:. 360 II) 1151

hónap; minimum
O hónap;

maximum 24
hónap)

A szakembernek a
relhív-ás

111.1.3) M/2.
meghaL. Ill 21 1)1,0)) 1)5),))) 21 Ill.))) 10)1,00
szakmai

tapasztal-aton
felüli

többlet
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tapasztalata
kiviielczés

ierüietén (egész
hónap;min O

hónap - max 24
hónap; elöny a

több)

F[átrSnyos
liclzciű

munLaáILtió -

neTli 0,0)) ((,UI) ncm 1)15)
bevonaa 1

kitiirlezésbe
(Igen/Nem)

Kii m\ eze tvéd elm i
válialások

teljesítése (0—3 di,) 5 3 6)))) 30,)))) 3 6)5) 30,))))
(Igen!
Nem)

830,00 819,52

5. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés

5. rész Hűszígetelés,
nviUs,árócsere, Békés-Viii Kit Proszen Kit. Prisamin Trend lűt.

fű téskI rszerüsités

‚
-. Részszem ‚ Énékelési ‚ Énékt’lési ‚ Enékelési• Entktlts

-pontok Enékelési pontszám és . Enékelési pontstám és Ertékelési pontszám ésreszszempontj Ajanlat -. Ajanlat ‚ Ajaniat
ai

pontszam suivszam pontszam sulvszam pontszam sulyszam
számai szorzala szorzala szorzata

Nettó ajánlati
ár (HUF - 7)) 18 638 115 Ft 9,36 6352)) 17 443 129 Ft 11)0)) 7)51)5) 21 271 225 Ft H,20 573,94

egész forint)

36 hónapos
jósálláson felül

vállalt
011,1, lesjs5 tállás
idejt (egész

10 360 (,(5) 1)5) 36+0 ((,Is) 11(R) 36+24 l)IJ5 IIH),IX)honap;
minimum O

hónap;
maximum 24 -

hónap)

A
szakembernek

a felhívás
111.1.3) M/2. 10 24 1)1,0)) 100)5) 24 11)0)) 101(j))) 24 1)1,15)

meghat.
szakmai

tapasztalaton

felüli

S
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többlet
tapasztalata
kivitelezés
területén

(egész
hónap;min O
hónap. max

24
hónap; előny a

töhh)

Hátrányos
helyzetű

munkavállaló

nem

(((5) (((5) nem ((,UI) ((íI igen lo,i.i
btonasa a

kivitelezéshe
(Igen/Nem)

Kömvezenéd
eliiti

vállalásuk
3 6,0)) 30)5) 3 6,)))) 3)1)5) 4 8,0))

tellesitese (0.
db) (Igen!

Nem)

785,20 830,00 863,94

6. rész: Hőszigetelés, nyílászárócscre, fűtéskorszerűsítés

6. rész: L-lüszigetelés,
nvilászáróesere, Békés.VilI Kit. Pniszcn’ Kit. Pritamin Trend KIt,

(6 téskorsz erűs ités

. Részszem Énékelési ‚ Énék-elési Énékelési
Ersktk’

.poniok . . Enékelési pontszám és . . Enékelési ‚ pontszám és . Enékelési pontszám ésreszszempnntj ‚ Ajanlat I Atanlai . . . Ajanlat
ai

sulv. pontszam stikszam pontszam sulvszam poniszam sukszam
számai szorzata szorzala szorzata

Nettó ajánl-ad
ár (HUF - 70 IS 874 763 Ft 9.24 M6.i5) 13 752 583 Ft lo,5 7flt:o 19 156 285 Ft 718 502.54

egész forint)

36 hónapos
ótálláson felül

vállalt
tób bletjótállás

ideje (egész
Ill 36+0 ((,(5) 1),)))) 36+0 ((,(5) ((,0)) 36+24 1)115)

honap;
minimum O

hónap;
maximum 24

hónap)
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A
szakemh emek

a felliivás

1111.3) M/2.
m egha L.

szakmai
tapasztala Ion

felüli

iöbhlet
24 111(1(1 11111,1141 24 111)11) 111(H) 24 111.161 1151,141,

tapasztalata
kivitelezés

teriiletén

(egész
hónap;min O

hónap - max

24
hónap; előny

több)

Hácránvcts

helyzetű
mt,nkavállaló — —

) netn 11,1)4) LIII) netn 11,1)1) <<,ÍR) ‘‘eti 111.1)))
bevonasa a

kivitelezés Ii e
(Igen/Nem)

Kömvezetvéd

elmi
vállalások

— 3 6)5) 3)05) 3 ól))) 3)),)))< 4 HIll) 4)1,)))<,iel<esiiese (O.a

db) (Igent
Nem)

776,80 830,00 792,54

7. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fütéskorszerűsítés

7. rész: Htiszigeielés,
nyilászárócsere, Békés-ViII Kit. Proszen Kit. Pritamin Trend Kit.

fűtéskonzerűsil és

-‚
. Részszem . Enékelési . Enékelési . Enékelési

‚ Entkdes
-pornak .. Enékelési pontszám és -. Enékelési ptintszám és .‚ Ertékelési pontszám ésreszszempontj . Ajanlat . . . Ajanlat . . . Ajanlaisulv- poniszam solvszam pllniszam sulv,zam pontszam sulvszam
számai szorzata ‚zorzata szorzata

Nettó ajánlaii

ár (I-WF - 7<) ló 239 864 Ft 8.548 621,6)) 14 423 785 Ft 111,0)) 7)1)),)))) 17 264 895 Ft 54,15 5544,81
egész forint)

36 hónapos

jótállástin felül

vállalt
többletjótállás III 36+0 I),))<< II.)») 36+0 11,0)1 11,0)) 36+21
ideje (egész

hónap;

minimum O

hónap;

I0
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maximum 24

hónap)

A
szakeml,emek

a felhívás
1111.3) M/2.

meghiat.
szakmai

tapasitalaton
felüli

ti,hhlct
24 21 1(1.15) 24 1I)5) 104)04).iapasztalata

ki’ elezés

területén

(egész

Itónap;min 0
hónap. max

24

hónap; előny a

tölti,)

Hátrányos
hekzetű

munkavállaló

hetttnása a nem 11.141 0(5) nem II.)))) (‚(5) igen I 1111<1) SlIlIII

kivitelezésbe
(Igen/Nem)

Köm ezetvéd

elmi

válhtlások —

teljesítése (0—5
‚ 3(111)1 3 6)5) 30.04) 4 8,1(1) 1)1.01),

dl,) (Igent I

Nem)

751,60 830,00 871,81

8. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés

8. rész Hőszigetelés,
-. . Bekes-% ill [Űr. Proszen kf.nyilaszarnes ere,

fűtés korszerűsítés

‚ . . . . Értékelési . ‚‚.Er*ekeles Reszszemponiu .. Enekelesi .
. * Enekelesi Enekelesi pttntszam

. ‚. Apinlat poniszam es Ajanlat
reszszempontjaí k sulvszamat pontszam .. pontszam es sulvszam szorzata

* sulyszam szor,ata
-

: Nettó ajánlati ár

(HUF . egész 7<< 15 626 885 Ft 1)041 70110)) 16 881 663 Ft 9.26 647.97

Forint)

II



Nettó ajánlati

ár (HUF -

egész forint)
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36 hónapos
jótálláson felül

vállalt
tÜ llsletjótállás

ideje (egész
hónap; minimum

0 hónap;
maximum 24

hónap)

36—o 36+0 lv,) I 1,1 III

A szakembernek
felhivás

111.1.3) M/2.
meghat.
szakmai

tapasztakiton
felüli

tühhlet
tapasztalata
kivitelezés

lerületén (egész
hónap;min O

hónap - max 24
hónap; elöny a

több)

1(1 24 I (a) I N (. S 24 L II)< XI

Hátrányos

helyzetű
munkavállaló

‚ nem II (S) ))jU) nem II (S)hevonasa a
kivitelezéshe
(Igen/Nem)

Környezetvédelmi
vállalások

teljesitése (0—5 db) 5 3 6,11)) fl,IU) 3 6,15) 30,00

(Igen!
Nem)

830,00

9. rész: Höszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés

777,97

9. rész: Hűszigetelés,
nviUszáróesere, Békés-ViII Kit. Proszen’ Kit. Pritamin Trend KIt.

fűtéskorszerűsi lés

. Részszem Enékelési Énékelési ÉriékelésiErtekeles . . . - -

- -ponitk . Enekelesi pontszam es ., Enekelesi pontszam es ‚‚ Enekelesi poniszam esreszszempontj . A1anlat ‚ ‚‚ Aanlai . . Ajanlai
ai

suk- poniszam sulyszam poniszam sulyszam poniszam sulvszam
számai szurzala szorzata szorzata

71) 16 079 903 Ft 9,09 636Ml 13 716 653 Ft 7(5),)))) 17 512 719 Ft 7,52 517,33
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36 hónapos
jótáilásun felül

vállalt
töblsletjótá Ilás

ideje (egész
36+0 0,4<)) (1,00 36+0 36+24 10,00honap;

minimum 0
hónap;

maximum 24
hónap)

A
szakembernek

a felhívás
111.1.3) M/l

meghat.
szakmai

tapaszialatnn
felüli

többlet
24 0110 100,11)1 24 LII,)<<) 1(10,1<)) 21 111.1(0 1)51<<),tapasztalata

ki’.iielezés
területén

(egész
hónap;min O
hónap. max

21
hónap; előny

több)

Hátrányos
helyzetű

munkavállaló
nem ((,00 (toll nem (1,00 (1,0)1 igen 10,00 5)1,111)bevonása a

kivitelezéshe
(Igen/Nem)

Kömvezetvéd
dm3

vállalások
‚ 3 6,01) 30,0)) 3 6,)))) 311,110 I M.))’) 30,1<)<,teljesítése (0-5

dl» (Igen/
Nem)

766,30 830,00 837,33

10. rész; Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés

10. rész Hőszigetelés,
‚ . . ‚ Bekes-Vill hí<. Pruszen’ Kit.nyilaszaroes ere,

61 téskorsz erűsítés

. ‚ ‚ ‚ .
‚ Enékelési . . . . . .Enekeles Reszszempunto ‚‚ Enekelesi . . ‚. Enekelesi Ertekelesi pontszam

‚ ‚‚‚ Ajanlat puntszam es Ajanlat .reszszempontjal k sulvszamaz pontszam .‚ poniszam es sulvszam szurzaia
- sulvszam szorzata

Nettó ajánlati ár
(HLTF. egész 7)) 15 275 218 Fi 9,37 655,9)) 11 321 486 Ft Ill.)») 70)9<)

forint)

13
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34 hónapus
ótállástin felül

vállalt
tÖ1,I,Ie ijótá1.is

Ideje (egész 36+0 (>,Ill 36+0
hónap; minimum

0 hónap;
maximum 24

hónap)

A szakembernek a
felhívás

111.1.3) M12.
megbat.
szakmai

felüli
többlet 24 1051 11111151 23 11:11,1,1

tapaszulaia
kithelezés

erületén (egész
hónap;min O

hónap -max 21
hónap; elönv a

öbb)

Háránvos
helyzetű

munkavállaló -

‚ nem lix) IlISI nem 0’’’ ‚lix)hevonasa a
kivielezésbe
(Igen/Nem)

Környezetvédelmi
vállalások

eljeshése (0—S d1) S 3 (,liii 311,111) 3 61111 30151
(Igent
Nem)

755,90 830,00

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és Felső határa: alsó határa O pont, felső
határa 10 Pont.

Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeü:

1. Nettó ajánlad ár (FILTF- egész Ft) — súlyszám: 70
2. Az eljárást megindító felhívás IlL (.3) pontjának [\í,’2.I. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnal nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata —

Súkszám: 10
3. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N1/2.2. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnal nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata —

Súkszám: 10
4. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Nl/2.3. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata —

Súlyszám: 10

l4
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Kzen szempontok a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján kerültek megállapításra.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. (4) bekezdését nem alkalmazza.

L Nettó ajánlati ár (HUF — egész forint): A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat
tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított
arányosítás módszerével kap poniszámot.
A nettó ajánlad ár súlyszáma 70.

Az I. részszempont esetében a pontszámok kiszámitása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet Al. ba) pontja szerinti fordított
arányosítás módszerével történik.

.\jánlatkérő az ajánlad elemek pontszámair az alábbi képktrel számolja:

.1
P= ‘!J—P..J÷P..

— —

ahol:
a vizsgált ajánlati elem adott szemponrra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála Felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.1. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KB 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. meHéHet A.l. bb) pontja
szerinti egyenes aránvosítás módszerével történik.

Ajánlatkérő az ajánlad elem ponrszámát az alábbi képlettel számolla:

=

(C in ) C

ahol
a vizsgák ajánlad elem adott szemponira vonatkozó poniszáma

PmaN: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
.\Iegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgák ajánlat tartalmi eleme

3. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.2. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KB 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) I. sz. melléklet A.1. bb) pontja
szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

Ajánlatkérő az ajánlad elem poniszámát az alábbi képlettel számolja:
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‘

(r m,nhuin

ahol
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála Felső határa
Pinin: a ponrskáia alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszárnítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (Kfi 2016. évi 147. szám; 20t6. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja
szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

Ajánlatkérő az ajánlad elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:

A

= 1,
—‘

(na —

Ifllfl ) +

ahol
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála Felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az
ajánlatkérő a számítás során kettő dzedesjegvig kereldt. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlad árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

Az értékelési részszemponrnk szerinti értékelés alapján meL’állanitható sorrend a következő:

1. rész
I. Békés viII Kft— 830,00 Pont
2. Proszen Kft.. — 785,10 pont

2. rész
1. Békés viii Kít.. — 830,00 pont

2. Proszen Kft. — 775,40 pont

3. Pritamin Trend Kft — 592,36 pont
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3. rész

1. l’roszen KEt. — 830,00 pont

2. Békés viiI Kft. — 764,90 pont

4. ész

1. Békés viii Kít— 830,00 pont
2. Proszen- Kft.. — 8 [9,52 pont

5. rész

I. Priramin Trend Kft. — 863,94
2. Proszen- KEr. — 830,00 pont

3. Békés viii KEt. — 785,20 pont

6. rész

1. Proszerv KEt. — 830,00 Pont
2. Pritamin Trend KEt. — 792,54 pont
3. Békés viii KEt — 776,80 pont

7. rész

1. Pritamin Trend KEt. — 874,81
2. 1roszen KEt. — 830,00 pont
3. Békés viii KEt. — 751,60 Pont
8. rész
1. Békés viii Kít— 830,00 pont
2. Proszen’ Kft.. — 777,97 pont

9. rész

1. Pdtamin Trend Kft. — 837,33
2. Proszen KEt. — 830,00 pont

3. Békés viii KEt — 766,30 pont

10. rész
1. Proszerv Kft. — 83í,00 pont
2. Békés viii Kft. — 785,90 pont

Ezt követően Ajániatkérő a Kbt. 81. (5) bekezdése értelmében csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb Ajánlattevó tekintetében végezte ci a bírálatot.

IV. Számítási hiba Íavítása

Ajánlaikérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajániattevő
ajánlatát megvizsgáita, amelynek alapján, összhangban az ajániattéteh felhívással és a Kbt. 71. -ával számítási
hiba javítására felhívást küldött ki az alábbi tartalommal:
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A hiánvpótlás teljesítésének rendje:

A hiánvpótlás megadásának határideje: 2019.01.24. 10:00 Óra volt

A hiánvpótlás bemiijtásának helye: \flflv.ekrovJm

Y1 Számítási hiba javítása bírálata

Nem nyújtott be számítási hiba javítását: nem releváns

Nyújtott be hiánypódást: Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György utca 3.)

Bírálóbizottság megállapítja, hogy az Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3630 Békésj Dózsa
György utca 3.) Ajánlattevő a számítási hiba javítását benyújtotta .\jánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig.

j. Hiánpótlás

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevó
ajánlatát megvizsgálta. amelynek alapján. összhangban az ajánlattéteh felhívással és a Kbt. 71. -ával
hiánpótlási felhivást küldött ki az alábbi tartalommal:

1. rész:
Békés-VIII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György LTtca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS

1. Az ajánlattevő által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) Pont kb) alpontja tekintetében
tett nyüatkozatában többek között K.S, szemelyt nevezi meg a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadálvozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmt.) 3. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges whijdonoskénr. K.S személy
áHandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Céginformációs és
Elektronikus cégeljárásban közremúködó szolgálat honlapján található tárolt cégkivonatban
rögzített állandó lakheUyel.

KJ;jiLk. hqgy hicin)» ól/ás keiwében npp’z h’ tzjuoU n)i/alkoczlot ti /w/yes c,c/aMkkai

2. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, D6zsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:
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1. Az ajánlartevő által az lKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséról és megakadálvozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmt.) 3. Z 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként. K.S személy
állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Céginformációs és
Elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat honlapján található tárolt cégkivonatban
rögzített állandó lakhellyel.

KJjük. hqgy hiáu)pó/Ls keivtében iz; /q/m he aju1to/t n;iIa/kocuo/ a he!y üt/a/okkal.

3. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba. Luther utca 12.2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1.Ajánlartevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható, hogy
ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekintettel ami, hogy ci inegq%ín!ott sakemher kapacitás! nyújkíként, illetve ci serőde tel,ksltéjz ben ns.t tevő
ci!i’al/alkookéii/ kí,’á;%z igényhe venni, igy kérem, ho(gy ci gadamgs enplo! a EKI{ nmdserhen ci gac/as4gi
srenp!őkre ivncitkoó in/omácsík ;ngadaJv swín, ‚nin! kapacüást n;jitó senetkmn/je!ölje mcg, cv RKR
rendsrerhe,i pedig a gacL;s4gi srerep!ők között rgítem sí;eskec/jen.

4. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYFÓTLÁS:

1. .\z ajánlattevő által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. i (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadálozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmt.) 3. 38. pont a)-b) Vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként. K.S személy
áHandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium által Vezetett Céginformációs és
Elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat honlapján található tárolt cégkivonatban
rögzített állandó lakhellyel.

Kégük. hqgy hihiipó/Lis keretében $3 4/t ia he ajüiitott njilatkozcuot ci k!yes adatokkaL

5. rész:
Pritamin Trend fűt. (1163 Budapest, Veres Péter Út 51.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1.A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az árazott költségvetést cégszerűen aláírt pdf formátumban.
(Ajánlattétel felhívás V.2) 1) és 9) pontok; Közbeszerzési dokumentumok útmutató 11.2.9) pont)
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Kégük. ho(gy hiá;tót/ás kenlében %z’eskeben beny4itani a kért dokumentumot.

2. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat;
- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N172.t pontjában meghatározott szakmai

tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Ní/2.2.
pontjában meghatározott szakmai tapasztatatnát nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- hlőszerzódés (kötelezetts álaYást tartalmazó okirat
- Nyilatkozata Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosírásrót
- Közös Ajánlatrevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos konzorciáüs)

szerződése
- Nyilatkozat üzleti drokról a Kbr. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

KéqJik, bogy /;ián;pót!ás keretében shvike4en ben;iüta;u a kért doku,nentn,nokat.

3. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizáró okokról -

az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Kéifük. J;qg hicín,Tótís k;wéhen n3úítj; be tzjzzitott n;L(itkoztot.

6. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató fűt. (3600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajánlartevó által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megáflapitható, hogy
ajánlartevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekintettel ami, hogy a niega%ín!ott szakember kapaiitáii nrijtóként. i//ette “ ‘;: tebesitéséhen nírt ;v;J
ah’áI/a/koJként kítánjá gényhe vennL fgy kérem, hogy u gacIa.íügi serep/űt a LiKR rei;derben a gczdasgi
srerep/okre ‚‘onatkoó injhnnádók megadaw sonin, unni kapíidtckt n;’ritJ .í7enetkénije//iie img. a EKR
irndserhen pecbg a gidastgi srerep/ők kikjitt rbgsteni sii’eskedjen.

7. rész:
Pritamin Trend fűt. (1163 Budapest. Veres Péter üt 51.)

HIÁNYPÓTLÁS:
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1. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az árazott költségvetést cégszerűen aláírt pdf formátumban.
(Ajánlattéteh felhívás V.2) 1) és 9) pontok; Közbeszerzési dokumentumok útmutató 11.2.9) pont)

Ké7iik. bog; hhJ/I)O//iii kenvéhen siiesk$’u ben;i/tc,u/ a kért dokumentumot.

2. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat;
- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N172.1 pontjában meghatározott szakmai

tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapaszralatát
alátámasztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának NI/12.
pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumokat

- Nyilatkozata Kbr. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint

- Nyilatkozata Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- Előszerzódés kötelezettségváHalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelósségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciábs)

szerződése
- Nyilatkozat üzleti ütokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ké,jük, hogy hián ó//ás keretében sirekec//en beny4jtania kéii dokmnentmnokc;t.

3. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon . nyilatkozat kizáró okokról -

az ajánlattevó nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Ké,jük. hoy hiJn;pótLis keretében n;4jisa be czjázi/oU ‘ni/UkoJ/o/.

8. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Az ajánlattevó által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás és terronzmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadálvozásáról szóló 2017. évi LIII. tönény (a továbbiakban;
Pmt.) 3. . 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként. K.S személy
állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Céginformációs és
Elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat honlapján található tárolt cégkivonatban
rögzített állandó lakhellyel.

K692/k. hogy hiánypót/ás keretében ny’a he ajenitoU nyi/atkoatot a he/yes adatokka/.

9. rész:
Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest. Veres Péter út 51.)
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HIÁNYPÓTLÁS:

1. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N1/2.1 pontjában meghatározott szakmai

tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok, illen?e az eljárást megindító felhívás HI.1.3) pontjának M/2.2.
pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai tapasztalatár alátámasztó dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbr. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozata Kbt, 65. (7) bekezdés szerint
- I ilőszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztositástól
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciáhs)

szerződése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Kéijük. bogy hidu;pótlcLv kewtéheu síi’eskecfje;i be;yita,ü a kért c/okumeutnmokat.

2. Ajánlattevő által benyújtott ajánlathan található elektronikus IKR űrlapon - nyilatkozat kizáró okokról -

ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Kéjük. hqgv hiJn;jótLí.r keretében fl;7/jtsci be c,juitoU n»7atkocztot.

10. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (3600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1.Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható, hogy
ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekintettel ami, im(gy ci incgcyánlott s.7akeinber kapcwitcist nyij/tóként, illetve ci seödér te/jesítésében níst vevő

ab’cillalko’ókúnt kívciq,hi igényhe venni, zy kérem. hogy ci ‚gcylcn4gi serepIőt cir kKR flW(úZyrhen ci rrdcwigi
r—ereplőkre ‚‘wza/koo in/inncícók incgcu/ckci 5Oi’cI/i, na/ii kcz»c/c7hiii UW/JÍO seii’edkéiitjelö/je i;ig. cz H
fl’ncict/í)e/i pei/i,g ci,gac/ícchy st;eit’pJók kööt/ iigi/e;ü sh”.kt’uen.

A hiánpódás teljesitésének rendje:

A hiánvpótlás megadásának határideje; 2019.03,08. 10:00 óra volt

A hiánypótlás benvújtásínak helye: w\nv,ekr.go\’hG
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YH Hiánvpódás bírálata

Nem nyújtott be hiánypótlást: Prhamin Trend Kft. (1163 Budapest. Veres Péterút 51.) 5,7.. 9. rúszekben

Nújtotr be hiánvpótlást:

— PR( )S7.l {ItV Mérnöki és Szolgáható Kú. 56 0 Békéscsaba, .uther utca 12. 2. cm. 220.) 3.. 6.. 10.
részekben

- Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) 1,2,4,8.
részekben

Birálóbizotrság megáttapitja. hogy a Pritamin Trend Kit (1163 Budapest. Veres Péter Út 51.) .\jántattevó a
hiánvpóthist nem nyújtotta Lx Ajántatkérő által kijelölt határidő lelártáig az 5., 7., 9. részekben.

Bírálóbizottság megállapítja, hogy a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther
utca 12. 2. cm. 22cL) Ajánlattevő a hiánypótlást iz Ajánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig megfelelő
tartalommal megküldtc, további hiánypódásra, tényállás tisztázására nem volt szükség a 3., 6., 10. részekben;

Birálóbizottság megállapítja, hogy a Békés-VIII Kereskedelmi és Szolgáltató fűt. (5630 Békés, Dózsa
György Utca 3.) Ajánlattevó a hiánypótlást az Ajánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig megfelelő
tartalommal megküldte, további hiánypótlásra, tényállás tisztázására nem volt szükség az 1.,2.,4.,8.
részekben.

A Pritamin Trend fűt. (1163 Budapest, Veres Péter Út 51.) .\iánlatrevő ajánlatában lévő hiány nem került
pőtlásra. és a Kin. 71. (6) bekezdése értelmében a korábban megjelölt hiány későbbi hiánypótlás során
nem pótolható. A Kbt. tehát nem biztosít további lehetőséget az ajánlat korrekciójára. tekintettel erre,
Döntéshozó 2019. május 16. napján. közbenső döntése következtében mewiüapította. hogy a Pritamin
Trend fűt. (1163 Budapest, Veres Péter űt 51.) .\jánlattevő ajánlata énénytelen a Kin. 73. S (1)
bekezdésének e) pontja alapján a tárjvi eljárás vonatkozásában az 5,7. és 9. rész tekintetében.

En-énytelenség jogcíme: Kbt. 73. (1) bekezdés e) pont

Indoklás 5. rész telántetében:

Az ajánlattevó által benyújtott alnlatban nem került benvújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának NI/2.1 pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatái
alátámasztó dokumentumok, illetve az e]járásr megindító felhívás 111.1.3) pontjának N1/2.2.
pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumok

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kin. 65. (7) bekezdés szerint
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- Előszerződés kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciáfls)

szerződése
- Nyilatkozat üzleti dtokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlartevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus IiKR űrlapon - nyilatkozat kizáró
okokról - az ajánlartevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 7. rész tebntetében:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került hennijtasra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.1 pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapaszralatát
alátámasztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának \1/2.2.
pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumenwmokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozata Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- Hlőszerzódés ‘kötelezettségvállalásr tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciáhs)

szerződése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevó által benújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizáró okokról - az
ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 9. rész tebntetében:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benvújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N1/2.l pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N1/2.2.
pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumokat

- Nyilatkozata Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozata Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- Előszerződés kötelezettségvállalást tartalmazó okhat
- Nyilatkozata Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
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- kozos Ajánlattevők Jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciáüs)
szerződése

- Nyilatkozat üzkd titokról a Kin. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevó által benntjtort ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizaro okokról - az
ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Az én-énvtelenségről szóló tájékoztatás az IiKR rendszerben megküldésre került .\jánlattevő irányába 2(119.
május 17. napján a Kin. 79. rendelkezéseinek megFelelően.

.\jánlatkéró ezt követően a Kbt. 61. (3) bekezdésének megFelelően ismételten elvégezte az énékelést,
melyet a következő táblázatok tartalmaznak.

5. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsités

5. rész: Flőtzigeielés, n%tlaszarucsere,
Békés.Vill tűt. PROSZERV Mérnöki ás Szolgáltató fűt.

toteskorsa ernst les

‚ . .
. Értékel

‚ . . . . Enek-elesi .. Enekelesi
. . . . .

. Resaszem-pontok . . Enekelesi .. . .

Enekeles reszszempon4at . .. AanIat . pstntszam es Ajaisi-at . pontszam es
sulv-sz ama, pontsaam .. pontsza

. 5UlV5z.tfll szorzaia snlvszam szorzaia
. m

Nettó ajánlati ár (HUF - — - - - 17 443 129
. 18 638 113 Ft 936 6,j,20 lWs)

egesz forint) Ft

36 hónapot jótálláson felül

vállalt töhhletjótálüs ideje

(egész hónap; minimum 0 1)) 36+0 0)5) Ii.)!) 36+0 üst
hónap; maximum 24

hónap)

A szakembernek a felhiivás
111.12) M/2. meghiat.
szakmai tapaszialaton

felüli
tijbh,lei tapasztalata 1)) 24 10.15) 11)1)1))) 24 10.0))

kivilelezés területén (egész
hónap;min O hónap - max

21
hó nap; előny a több)

25



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. július 18-i soron kívüli ülésére

[litránvos liclvzciű
munkavállaló l,evonása S nem I (,I I I S nem II

kit itelezésbe (Igen/Nem)

Környezetvédelmi
vállalások

teljesítése (0-5 dh) (Igen!
3 6)5) SUJS1 3 6)5:. 30.lI

Nem)

785 ‚20

830,00

7. rész: Höszigetelés, nyilászárácsere, fütéskorszerüsités

7. rész: Hőszigcielés, nvilászárócsere, ..,. -

... . Bekes-% ill Ejt. Proszen’ Ejt.futeski,rsz cm s ‚I es

. Enékel
. Enekelesi ‚. EnekelesiReszszem-punink Enekelesi - . estEnekeles reszszempuntjai Ajnlat poniszam es Aianlat . pon(szam esik-szamas pnntszam ‚. pontsza

sulvszam szirzata sulvszam s,c,r,ata
. m

Nettó -ajánlati ár (HUF- 16 239 864
8.88 621,61)

13423 785
111,11)) 7<Rt)5(egesz forint) Ft Ft

36 hónapos jótálláson felül
vállalt többletjótállás ideje
(egész hónap; minimum O III 36+0 1(0)1 <>,0) 36+0 >,0) (1,151

hónap; maximum 24
hónap)

Á szakembernek a felhívás
111.1.3) M!2. meghat.
szakmai tapasztalaton

felüli
többlet tapasztalata III 24 1(1,0)) 11(R)))) 23 111,0)) 10)1,0))

kivitelezés teriiletén (egész
hónap;min O hónap. maN

23
h(nap; előny a tölti,)

Hátrányos helyzetű
munkavállaló be un.ísa a 5 nem ((,<<II < )‚< II I nem (1,))<) I (,I

kivitelezésl,e (Igen/Nem)
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Környezetvédelmi
vállalások

5

3 ólsI 3’)INI 3 6)5) 3111:0
teljesitese (O- JIS) (Igen!

Nem)

751,60 830,00

830,00

9. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

9. rész: F1őodgeielés. nyilászárócsere, ... -

. -
Bekts- ill Kft. Proszen Kft.futes kun ie nis’ les

- Enékel i
. Enekelest Ertekelesi

. -
- Reszszem-pontok .. Ertekelesi .. estErtekeles resz%zemponl1ai Aanlat pontszarn es \1antat pontszam essulv-szama, poniszam pt)ntsza

sulvszam szt,rtala sul’ stam silsrzala
. m

Nettó ajánlati ár (HUF
-

15 079 903 13 716 654
»1 70)),))))egesz Forint) Ft Ft

36 hónapos jótálláson felül
vállalt többletjótállás d eje
(egész hónap; minimum O III 36+0 (IS) 1),)))) 36+0 tI) ((Xl

hónap; maximum 24
hónap)

A szakembernek a felhívás
111.13) N1/2. megliat.
szakmai tapasztalaton

felüli
többlet tapasztalata III 24 11)15) ll).5’ 24 1(1)5) I’5l.’k’

ki itelezés területén (egész
hónap;min O hónap - max

24
hónap; előny a töhh)

Hátrányos lielzetü
munkavállaló bevonása a 5 nem 4))) I 1,)))) nem (0))

kivitelezésbe (Igen/Nem)
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Környezetvédelmi
vállajásr,k

5 3 6,1K’ 3<1,11) 3 6,<<< 3<1,1K)
tellesilese (0-5 dli) (Igen!

Nem)

766,30 830,00

5. rész
1. Proszen- Kft. — 830,00 pont
2. Békés viii KEr. — 785,20 Pont

7. rész

I. Proszen’ KEr. — 830,00 pont
2. Békés viii KEr. — 751,60 pont

9. rész

1. Proszerv KEr. — 830,00 Pont

2. Békés viii KEr. — 766,30 pont

hzt követően az értékelési részszempontokra Figyelemmel legjobb ár-érték arányú ajánlatot benvújtó — azaz
a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) az 5., 7. és 9.
részben; — Ajánlattevő által benyújtott ajánlat került elbirálásra bírálóbizottság által.

VIII. Hiánypótlás

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás 5. 7. és 9. része tekintetében az értékeiési sorrendben legkedvezőbb
ajániattevó ajánlatát megvizsgálta, amelynek alapján. összhangban az ajániattérek Felhívással és a Kbt. 71. -
ával hiánypótiási Felhívást küldött Id az alábbi tartalommal:

5. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató fűt. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajániattevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható, hogy
ajánlatrevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekin/euel ami, ho a ‚ncgajánlott sakemher kapaci/á.<i ny4j/ókén/, i/le/pc a sc,ödár /ebsí/ésében rér/ ‚w’ő

a/vál/alkoókén/ kívánja zgénybc vennL iy kérem, hogy a,gaj/a.4gi .iercplöt a LKR ‚w;dserhcn agarj/ascgi

2S



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi. Lakásügyi,
Egészségi%vi és Szociális Bizottsága 2019. július 18-i soron kívüli ülésére

srerep/ők;r ‚‘onaikosd in/o;Whiciíík ingthkisa .0/7w, ;nint kapaiiáii nyújbi se,7eikeniJ/o’e ;mg. ci 11!’3(
;?;idsren5en ptdig agzdaiagi in»/ők kööti iigüeni sh’esketben.

7. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Tűt. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajánlatrevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható, hoEv
ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igúnvbe.

Tekintet/d ami, hogy a ;ngyhiiou sj,kcwiher kapacitási nyújtókéni, i/iei,’ a serjidéj $eií’ésd;e;i flf/ reiv

a/rá//c/korj5ké;zi kh’tíi%, ié,9ie venni, zgy kézen,, hogy a gczdiicgi senp/őt a IiKR rendszerben a gadasági
senp/vkn’ ;‘onatkoo znJwvmhiok megtn/Jz iQnuIJ, „int kapacüdsi .Rznr3lkén/ Je1ö7/e Ifl’» C? [tfl(
zrnds.erbenpedsg agtzdai{gi stenpIők között rifgite;n sziveskeben.

9. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Tűt. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓT iÁS:

1. Ájánlatievó által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alaplán megáflapítható, hogy
aján]atwvő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekintet/el ami, ho a megtyán/o/i szak e,nber kapaci/ást nyújióként, i//e/re a szerűdci teb’s/tésében részt 11

a/vá//a/kozóként k/vchja igénybe venni, iy kérem, ho(gy ci ‚gadasagi szerep/őt cz [zKl{ rendszerben ci

srcerep/őkre vonatkozó injhnnáciok megadása során, ‚nini kapcicitást nyijMó szez7’eze/kéntje/ö/je mneg. cz [3KR
rendszeilen pec4g agada.ingi szerep/ők között ngí/em szh’eiÁedjn.

IX. Hiánvpótlás bírálata

Nem nnjtott be hiánvpótlást: Nem releváns.

Nyújtott be hiánypódást:

- PROSZkRV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (561)0 l3ékéscsaha. Luther utca 12. 2. cm. 220.) 5., 7., 9.
részekben

Bírálóbizottság megállapítja, hogy a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (561)0 Békéscsaba. Luilier
utca 12. 2. cm. 22’’.) .\jánlattevő a hiánvpótlást az .\jánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig megfelelő
tartalommal megküldre. további hiánypódásra, tényállás tisztázására nem volt szükség a 5.. 7., 9. részekben.

Ajánlatkérő a Kbt 69. (1) — (2) bekezdés szerint a bírálat első szakaszát elvégezte.
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A Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató fűt. (5630 Békés, Dózsa György LTtca 3.) Ajánlattevő ajánlata
tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében érvényes ajánlatnak min6sül, megfelel

ajánlattéteb fclhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak, valamint a ogszabálvi
rendelkezéseknek.

A PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kit (5600 Békéscsaba, l.uther utca 12. 2. cm. 220.) .\jánlattevő
ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 3.. 5.. 6.. 7., 9., és 10. része esetében érvényes ajánlatnak minősül,
megfelel az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokutnenwmokban foglalt előírásoknak, valamint
jogszabályi rendelkezéseknek.

X Utólagos igazolás

A tárgyi eljárásban az egyes részek esetében kgkedvezőbb ajánlatot benvújtó Ajánlattevő vonatkozásában
Kbt. 69. (l)-(2) bekezdései szerinti bírálatot követően Ajánlatkéró alkalmazta a Kbt. 69. (4) bekezdése
szerinti felhívást, melynek kiküldésére 2019. június 27. napján került sora következők szerint:

Az eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében a Békés-ViII Keteskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés,
Dózsa György LTtca 3.) Ajánlattevő került felkérésre.

Az eljárás 3., S., 6., 7., 9., és 10. része esetében a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600
Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) Ajánlattevő került felkérésre.

Az EKR rendszerben az igazolások benyújtása során bekövetkezett hiba miatt Ajánlatkérő ismételten
kiküldte a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti felhivást 2019. úlius 3. napján, tekintettel arra, hogy az EKR
rendszer felületén megjelent tájékoztatás szerint .\jánlatkérő kizárólag ezen a módon tudja orvosolni a
rendszerhibát.

A Kbt. 69. Z (4) bekezdés szerinti felkérés keretében .\jánlattevőknek az igazolások benvújtására 2019. július
9. napján 14:00 óráig volt lehetőségük.

XL Hiánpátlás

.\jánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás 2.. 3.. 4.. 5., 6.. 7.. 8. és 9. része tekintetében a beérkezett igazolások
vonatkozásában a Kbt. 71. szerint hiánvpótlási felhívást küldött Id az alábbiak szerint a Békés-Viii
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés. Dózsa György Utca 3.) és a PROSZERV Mérnöki és
Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) Ajánlattevők vonatkozásában.

2. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kit (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)
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HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajánlatkérő az ajánlattétek felhívás JIl.l.3) pontjában a következőket írta elő: „Minden rész

esetében: Nt/l. Csatoljon ref.igazolást az elj.t megind. felh. megküldésétől visszafelé számított megelőző 5

évben (60 hónap) befejezett, de max 8 éven belül (96 hónap) megkezdett legjel., a közbesz tárgya szerinti (I.

rész: Napelemek telepitése, 2-10. rész: oldalfali hőszigetelés, födém, illetve tetőszigetelés, nyílászáró csere és

kazáncsere építési beruházásainak ismertetéséről. /321/2015. (X. 30.) Kr. 21. (2) bek a) pont”.

Az Nt/ 1. alkalmassági minimumkövetelmény a következőket tartalmazza: „M/ 1. Az ajánlattevő (közös
ajánlattevő) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül
(azaz 96 hónap) megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített:

1. rész esetében: min. 2 kW teljesítményű napelemes rendszer refereticiával,

2-10 rész esetében: részenként min. 90 m2 oldalfab hőszigetelés, min 70 m2 födém, illetve tetőszigetelés,
min. 10 db nyílászáró csere és min 1 db legalább 10 k\\’ teljesinnénvű kazáncsere referenciával.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia összmennyiségével
is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 90 m2 oldalfai

hőszigetelés, min 70 m2 födém, illetve tetőszigetelés, min. 10 db nyílászáró csere és min 1 db legalább 10

kW teljesítményű kazáncsere referenciát bemutatni. A referencia akkor tekinthető az ajánlattétek felhívás

megküldését megelőző utolsó 5 évben (azaz 60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz
a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszaka esik.”

-V1izkz1tz’6ci Két. 69. 5 4) hekedtr se;inü/Wkérdire oato/tc, ci ;e;riicicigc;o/cist czonbc,n a ;w,n tcv1aJmcia c/ e/ó»?,
‚nin. / dh /ejczlcibb /0 klrIebeüiményűkacínczerére ronztkoó igczo/císt.

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kérjük Ajánlattevőt hogy szíveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani az M/l.
alkalmassági követelményt igazoló referenciaigazolást oly módon. hogy az tartalmazza „min. 1 db
legalább 10 kW teljesítményű kazáncsere” követelményt is.

3. rész:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLkS:
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I. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok — L’tmutató c. dokumentum 24. oldalán a
következőket írta elő:

Nf/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2). (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségúk és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajúnlattevői nyilatkozat. amelyből derüljön ki a
szakember neve. végzettségi’, valamint hogy a szakember milyen jogviszonvban kerül foglalkoztatásra:

— a szakember — szakmai tapasztalatot ismertető — saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellán’a) olyan részletezettséggel. hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági
feltétel(ek)teljesülése :\z önéletraiznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése
szempontjából lényeges adatokat. így különösen a beruházás ismertetését. adott szakember által ellátott
feladat ‚ munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

— képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre áHási nyilatkozata. — kamarai jogosLiltság esetén a
névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a NLigyar Epitész Kamara (http://mek.htL/) vagy a Magyar
Mérnöki Kamara (http://mmkhu/) elektronikus névjegyzékében; más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő Vagy származási ország által kiállított igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges.

ljjnLzrre;’ő nem esarolta cl Kór. 69. f ‘4j bekezdés s nti//kJre’;v S. K. zkembr k bsttstgJ! í,gaóM dokumenímnok

e,g;sen7 mJoLh’dL

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kérjük Ajánlanevőt. hogy sziveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani Sz. K. szakember
képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

4. rész:

Békés-VIII Kereskedelmi és Szolgáltató K. (5630 Békés. Dózsa György l:tca 3.)

HIÁNYPÓTLkS:

2. Ajánlatkéró az ajánlattéteb felhívás 111.1.3) pontjában a következőket írta elő: „Minden rész
esetében: M/l. Csatoljon ref.igazolást az elj.t megind. felh. megküldésétől visszafelé számított megelőző 5
évben (60 hónap) befejezett, de max 8 éven belül (96 hónap) megkezdett legjel., a közhesz tárgya szerinti (I.
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rész: Napelemek telepitése, 2-10. rész: oldalfali hőszigetelés, Födém, tHetve tetőszigetelés, nvilászáró csere és
kazáncsere építési beruházásainak ismertetésérőt. /321/2015. (X. 30.) Kr, 21. (2) bek a) pont”.

\z NI! I. alkalmassági minimumkövetelménv a következőket tartalmazza: Mi 1. Az ajánlattevő (közös
ajánlattevó) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan. ha nem rendelkezik az eljárást megindító Felhívás
megküldéséről visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónap) befejezett. de legfeljebb 8 éven belül
(azaz 96 hónap) megkezdett, mi3szaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített:

1. rész esetében: min. 2 k\X’ teljesítményű napelemes rendszer referenciával,

2.- [0 rész esetében: részenként min. 90 m2 oldalfali hőszigetelés, mtn 70 tn2 födém. illetve tetőszigetelés,
min. [0 db nyilászáró csere és min 1 db legalább [0 k\\ teljesítményű kazáncsere referenciával.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia összmennyiségével
is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 90 m2 oldalfai

hőszigetelés. min 70 m2 födém, illetve tetőszigetelés. min. 10 db nyílászáró csere és min 1 db legalább 10
kW teljesítményű kazáncsere referenciát bemutatni. A referencia akkor tekinthető az ajánlattéteb felhívás
megküldését megelőző utolsó 5 évben (azaz 60 hónapban) megvalósitottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz
a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.”

_VinLt1/z’őci Kbi. 69. 5 (1) I;ekedJs .erinü /é/ke)írre naio/iz ci ivjéi c4gcio/cisi. czonban a nem taría/mcízci ci e/cm?,

min. I dl; /egcz/cibb /0 klFte5es/tmé;gű kczjínceWn’ z’onaiko7i ;gao/dii.

HIÁNYPÓTL4S KERETÉBEN CSATOLMWÓ;

Kérjük Ajánlanevőt. hot szíveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani az M/L
alkalmassági követelményt igazoló referencialgazolást oly módon, ho’ az tartalmazza „min. 1db
legalább 10 kW teljesítményű kazáncsere” követelményt is.

5. rész:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsabt Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok — Útmutató c. dokumentum 24. oldalán a
következőket írta elő:
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Ní/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Rorm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megiwvezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesitésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki a
szakember neve, végzettsége, valamint hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;

— a szakember — szakmai tapasztalatot ismertető — saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági
feltétel(ek)teljesülése Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése
szempontjából lényeges adatokat, igy különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott
feladat ‚ munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonvban áll;

— képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. — kamarai jogosultság esetén a
névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Epítész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar
Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében; más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő vagy származási ország által kiállított igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges.

-Jín!cz1tező nem cwto//ci ci Kbt. 69. 5 (1) bekecM se;iutifWkénrre S7. K s7akember keettse’gét gao!ó dokwnentumok

egys7eni mcíso/cilcit.

HIÁNYPÓTIÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kéük Aján1aevőt hogy szíveskedien az EKR rendszeren keresztül benyújtani Sz. K. szakember
képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

6. rész:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok — Útmutató c. dokumentum 24. oldalán a
következőket írta elő:
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Nl/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből clerüljön ki a
szakember neve, végzettsége, valamint hogy a szakember milyen jogviszonvban kerül foglalkoztatásra;

— a szakember — szakmai tapasztalatot Ismertető — saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági
feltétel(ek)teljesülése Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése
szempontjából lényeges adatokat, igy különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott

feladat ‚ munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező Idejét (év, hónap), valamint

az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

— képzettséget igazoló dokumentumok ersze másolata

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. — kamarai jogosultság esetén a
névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar
Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegvzékében; más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő vagy származási ország által kiállított igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges.

JjinkutevJ nem z/ú!Ia a KI». 69. 5 (4) heked serinti/Wkére S. K. s,ken,ber keeuségé! igao/ó c/o kumenütmok
egysre;i7 incisolutat.

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kéűk Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani Sz. K. szakember
kénzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

7. rész:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató fűt. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

4. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok — Útmutató c. dokumentum 24. oldalán a
következőket írta elő:
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M/l Az ajántattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését. vegzettscgük és/vagy képzettségük. szakmai
tapasztalatuk Ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesitésbe.

Csatolandó dokumenrnmok:

— a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön Id a
szakember neve, végzettsége, valamint hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra

— a szakember — szakmai tapasztalatot ismertető — saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
elláa) olyan részletezettséggel. hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági
feltétel(ek)teljesülése Az önéletraiznak tartalmaznia kell az adott szakember izvakorlata megítélése
szempontából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott
feladat ‚ munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év. hónap). valamint
az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

— képzettséger igazoló dokumentumok egysze másolata

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. — kamarai jogosultság esetén a
névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Epítész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar
Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében; más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő vagy származási ország által kiállított igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges.

-IJín%iuez’Y nem w1o/1a ‚ Kht. 69. 5 (1) bekede:r se;in/i /Wkéne S. K. szakember kttetisegét gao/ó doknmenlnmok

egyieni indsoLitcit

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kérjük Aiánlattevőt. hogy sziveskedjen az EKE rendszeren keresztül benyújtani Sz. K. szakember
képzettségét igazoló dokumenmmok eavszerű másolatát.

8. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa Cörg Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

3. Ajánlatkéró az ajánlattéteh felhívás 111.13) pontjában a következőket írta elő: „Minden rész
esetében: Ni/l. Csatoljon ref.igazolást az elj.t megind. felh. megküldésétől visszafelé számított megelőző 5

évben (60 hónap) befejezett, de max 8 éven belül (96 hónap) megkezdett legjel., a közbesz tárgya szerinti (L

rész: Napelemek telepitése, 2-10. rész: oldalfab hőszigetelés, födém, illee tetőszigetelés, nyílászáró csere és

kazáncsere építési bewházásainak ismertetéséről. /321/2015. (X. 30.) Ki. 21. (2) bek a) pont”.

Az M/l. alkalmassági minimumkövetelmény a következóket tartalmazza: „NI/l. Az ajánlattevő (közös
ajánlattevő) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
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megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 6(1 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül
(azaz 96 hónap) megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített:

I. rész esetében: min. 2kW teljesítményű napelemes rendszer referenciával,

2.-III rész esetében: részenként min. 90 rn2 oldalfali hőszigetelés, min 70 m2 födém, illetve tetőszigetelés.

min. 10db nyílászáró csere és min I db legalább 11) k\\’ teljesítményű kazáncsere referenciával.

A jelen Pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a kózbeszerzés tárgya

szerinti szet2ődés bemutatásával is igazolható. vagyis a kért mennyiség több referencia összmenmiségével

is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 90 m2 oldalfai

hószigetelés, min 70 m2 födém, illetve tetószigetelés. min. 10 db nyílászáró csere és min I db legalább 10

kV(’ teljesitménvú kazáncsere referenciát bemutatni. .\ referencia akkor tekinthető az ajánlattéteb felhívás

megküldését megelőző utolsó 5 évben (azaz 60 hónapban) megvalósitottnak. ha a teljesítés idópontj, azaz

a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.”

j%hiLm’iva Khi. 69. 5 (1) bek-dés .v enohJ JdkéJn! cia/o//a a ??/e)naaJgao/Jst, ‚onba;z cl ELVE 1nia/mcz ‚ cl ebiirt,

»üti. I dh /egziihb /0 klI /e5eJz7miiDn kzhzcjeWrt ‚wzi/L’oó igcto/as/.

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kéük Ajánlanevőt, ho szíveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani az M/l.

alkalmassági követelményt igazoló referenciaigazolást Oly módon. hogy az tartalmazza min. 1 db

legalább 10 kW teljesítményű kazáncsere” követelményt is.

9. rész:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba. Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNWPÓTLkS:

5. .\jánlatkérő a Rözbeszerzési Dokumentumok — Útmutató c. dokumentum 24. oldalán a

következőket írta elő:

NI/2. Az ajánlattevó csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szenezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük. szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesitésbe.
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Csatolandó dokumentumok:

— a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön Id a
szakember neve, végzettsége, valamint hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;

— a szakember — szakmai tapasztalatot ismertető — saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellá-a) Olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági
feltétel(ek)teljesülése Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése
szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott

feladat ‚ munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra iránniló egyéb jogviszonyban áll;

— képzettséget igazoló dokumentumok en’sze másolata

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. — kamarai jogosultság esetén a
névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Epítész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar

Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében; más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő vagy származási ország által kiállított igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges.

iJíu/a/tei’ő nem m/o/taa KI»’. 69. 5 (1) bekede enn1iJWkJnre S. K..rakember kbet/sgét aro/ó dokwnentwnok
e!JSW7l máro,/át.

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kérjük Ajánlattevőt. bor szíveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani Sz. K. szakember
képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

10. rész:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

6. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok — LTtmutató c. dokumentum 24. oldalán a
következőket írta elő:

Nf/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontja alapján

azoknak a szakembereknek (szenezereknek) a megnevezését. végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:
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— a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön Id a
szakember neve, végzettsége, valamint hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül fogtalkoztatásra;

— a szakember — szakmai tapasztalatot ismertető — saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellátva) Olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön Id az előírt alkalmassági
felrétel(ek)teljesülése Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése
szempontjából lényeges adatokat, Így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott
fetadat ‚ munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év. hónap), valamint
az ajántattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkavíszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban ölt;

— képzertséget igazolo dokumentumok eszerü másolata

— a szakember által saját kezűleg aláirt rendelkezésre állási nyilatkozata. — kamarai jogosultság esetén a

névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi aMagvar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar
Mérnöki Kamara (http://mmk.hu,’:’ elektronikus névjegvzékében; más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő vav származási ország által kiállított kazolás/nyilaikozat csatolása szükséges.

JjlinA;tte;’ő nem ci Kbr. 69. 5 (1) bekedVs .cennü j’Jkérón S. K szkemhrr keusJgét i/ó c/obm,enin,nok
gpe;i7 m:L,w!uIJt.

HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN CSATOLANDÓ:

Kérjük Ajánlanevöt. hor szíveskedjen az EKR rendszeren keresztül benyújtani Sz. K szakember
kévzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

A hiánypótlás határideje: 2019. július 16. napja 13:01) óra.

XII. Hiánótlás bírálata

Nem nyújtott be hiánvpótlást: nem releváns

Nyújtott be hiánypódást: Az eljárás 2., 4., és 8. része esetében a Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) Ajánlattevő.

Az eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része esetében a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600
Békéscsaba, Luther utca t2. 2. cm. 220.) Ajánlattevó.

Birálóbizottság megállapítja az eljárás 2., 4., és 8. része vonatkozásában, hogy a Békés-Viii
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) Ajánlattevő a
hiánypótlást határidőben, megfelelő tartalommal megküldte a Kin. 69. (4) bekezdése
vonatkozásában.
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A benyújtott ajánlat, igazolások és hiánypótlások alapján a Bíráióbizottság javasolja megállapítani, hogy a
Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá és az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel a tárgyt közbeszerzési eljárás 1.,
2., 4., és 8. része vonatkozásában.

A Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)
Ajánlattevő ajánlata a felhívásban, a Közbcszcrzési Dokumentumokban és a
jogszabályokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, tekintettel erre Ajánlattevő
ajánlata érvényes a tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része vonatkozásában.

Birálóbizottság megállapítja az eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része vonatkozásában, hogy a
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) a
hiánypótlást határidőben, megfelelő tartalommal megküldte a Kbt. 69. (4) bekezdése
vonatkozásában.

A benyújtott ajánlat, igazolások és hiánypótiások alapján a Bírálóbizottság javasolp megállapítani, hogy
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) nem tartozik
a kizáró okok hatálya alá és az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel a tárgyi közbeszerzési
eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része vonatkozásában.

A PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Ludier utca 12. 2. cm. 220.)
Ajánlattevő ajánlata a felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a
jogszabályokban foglalt fekételeknek maradéktalanul megfelel, tekintettel erre Ajánlattevő
ajánlata érvényes a tárgyi közbeszerzési eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része vonatkozásában.

Érvényes ajánlatok:

Ajánlattevök ajánlatai az ajánlattételi feihívásban, a Közbeszerzési Dokumenmmokban és
a jogszabályokban foglalt feltételebiek maradéktalanul megfelelnek, tekintettel erre
Ajánlattevők ajánlatai érvényesek, az alábbiak szerint:

1. rész:

Ajánlattevő
Név: Békés-Viii Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Székhely: 5630 Békés, Dózsa György Utca 3.
Nettó ajániad ár (1{UF — egész 12 938 860
forinr:
36 hónapos jótáHáson felül O
váHalt többletjótáflás Ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
Á szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
M/ 2. meghat. szakmai
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tapasztalaton felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több):
Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
Idvitelezésbe (Igen/Nem):
Környezetvédelmi váUalások 3
teljesítése_(O-S_db)_Qgen/Nem)

Ajánlattevő

Név: Békés-Viii Kereskedelmi és

Szolgáltató_Kft.
Székhely: 5630 Békés, Dózsa György Utca 3.
Nettó ajánlad ár (HLF — egész 13 872 244
Forint):

36 hónapos jótáHáson Felül 0
váHalt többletjótáliás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
NI/ 2. meghat. szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több):
Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
Környezetvédelmi váflalások 3
teljesítése (O-S db) (Igen/Nem)

3. rész:
Ajánlattevő

Név: PRQSZERV Mérnöki és

Szolgáltató_Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12.

2._cm._220.
Nettó ajánlad ár (HUF — egész 28 278 727
forint:
36 hónapos jótáHáson felül O
váHalt többletjótállás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
NI! 2. meghat. szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén

2. rész:
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(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több):

4. rész

Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
Idvitelezésbe (Igen/Nem):
Környezetvédelmi váilabsok 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

Ajánlartevő
Név: Békés-Viii Kereskedelmi és

.________________________________ Szolgáltató Kft.
Székhelv: 5630 Békés, Dózsa György Utca 3.
Nettó ajánlad ár (HLF — egész 28 557 881
forint):
36 hónapos lótálláson felül O
vállalt többietjótáHás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
NI! 2. meghat. szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több):
F1átrán;os helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
Környezetvédelmi váHalások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

Ajánlartevő
Név: PROSZERV Mérnöki és

Szolgáltató_Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12.

2._em._220.
Nettó ajánlaű ár (IRT — egész 17 443 129
forint):
36 hónapos jótáHáson felül O
váHalt többletjótáliás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
.\ szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
NI! 2. meghat. szakmai
tapasztalaron felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap;_előny_a_több):

5. rész:
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6. rész:

Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem);
Környezetvédelmi vátlalások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

Aján]attevő
Név: PROSZERV Mérnöki és

Szolgáltató_fűt.
Székhely; 5600 Békéscsaba, Luther utca 12.

2. cm._220.
Nettó ajánlaü ár (lILE — egész 13 752 583
Forint);
36 hónapos jótáHáson Felül O
váflalt többletjóráHás Ideje (egész
hónap; mmimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több);
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
M/ 2. meghar. szakmai
tapasztalaron felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több);
Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
kivirelezésbe_(Igen/Nem);

: Környezetvédelmi váflalások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

Ajánlattevő
Név: PROSZERV Mérnöki és

Szolgáltató_fűt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12.

2. cm._220.
Nettó ajánlad ár (HLF — egész 14 423 785
Forint);
36 hónapos jótáHáson Felül O
vállalt többletjótállás Ideje (egész

I hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több);
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
NI! 2. meghat. szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapaszta]ara kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több);

7. rész:
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S. rész:

Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
Idvitelezésbe (Igen/Nem):
Környezetvédelmi vállalások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

Ajánlattevó
Név: Békés-Viii Kereskedelmi és

Szolgáltató_fűt.
Székhelv: 5630 Békés, Dózsa György Utca 3.
Nettó ajánlati ár (FIUF — egész 15 626 885
Forint):
36 hónapos jótáHáson felül O
vállalt többletjótáHás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
Ni! 2. meghat. szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap;_előny_a_több):
Hátrányos helyzetű munkaválialó Nem
bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
Környezetvédelmi válialások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

9. rész:
Ajánlattevó

Név: PROSZERV Mérnöki és
Szolgáltató_Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12.
2. cm._220.

Nettó ajánlad ár (HLF — egész 13 716 654
forint):
36 hónapos jótáfláson felül O
váBalt többletjótállás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
A szakembernek a feHiívás 111.1.3) 24
NI! 2. meghaL szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapasztalata kivitelezés területén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több):
Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):

44



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. július 18-i soron kívüli ülésére

Környezetvédelmi vállalások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

___________________________________

10. rész:
Ajánlattevó

Név: PROSZERV Mérnöki és
Szolgáltató Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12.
2. cm. 220.

Nettó ajánlad ár (FIUF — egész 14 321 486
forint):
36 hónapos jótáUáson felül O
vállalt többletjótáHás ideje (egész
hónap; minimum O hónap -

maximum 24 hónap; előny a több):
A szakembernek a felhívás 111.1.3) 24
NI! 2. meghat. szakmai
tapasztalaton felüli többlet
tapaszta’ata kivitelezés terükrén
(egész hónap;min O hónap - max 24
hónap; előny a több):
Hátrányos helyzetű munkavállaló Nem
bevonása a
kivttclezésbe (Igen/Nem):

: Környezetvédelmi váUalások 3
teljesítése (0-5 db) (Igen/Nem)

XlIII Döntési javaslat

1.) Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy

- A Békés-VIII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) a tárgyi
közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része vonatkozásában tett ajánlatai az előírt értékelési
részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú érvényes ajántatoknak minősülnek, az
Ajánlattevó nem álla kizáró okok hatálya alatt és az előírt alkalmassági követelményeknek (NI/l. és
M/2. pontok) megfelel, azaz Ajánlattevő ajánlani a fentiek alapján érvényesek

- A PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (560<) Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) tárgyi
közbeszerzési eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része vonatkozásában tett ajánlatai az előirt értékelési
részszempontok szennt a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatoknak minősülnek. az
Ájánlattevő nem álla kizáró okok hatálya alatt és az előírt alkalmassági követelményeknek (NI/l. és
NI/2. pontok) megfelel, azaz Aiánlattevó ajánlatai a fentiek alapján érvényesek.

2.) Az eljárás eredménye:

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az egYes eljárási részek esetében:

1. rész: nettó II 248 875,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 14286 071,- Ft
2. rész: nettó 12088 812,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 15 352 791,- Ft
3. rész: nettó 25739 064,- Ft + 27°c ÁFA, azaz Összesen bruttó 32307611.- Ft
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4. rész: nettó 24734 576,- Ft ÷ 27’ ÁFA, azaz Összesen bruttó 31 412 912,- Ft

5. rész; nettó 15 16$ 704,- Ft + 27°c ÁFA. azaz összesen bruttó 19264254,- Ft
6. rész; nettó 11 962 589,- Ft + 27” ÁFA, azaz Összesen bruttó 15 192 488,- Ft
7. rész; nettó 12556818,- Ft ± 27% ÁR\. azaz összesen bruttó 15947 159,- Ft
8. rész; nettó 13 615 994,- Ft + 27” ÁFA. azaz Összesen bruttó 17292312,- Ft

9. rész: nettó II 096 976,- Ft + 27% ÁFA. azaz összesen bruttó 14 093 160,- Ft
10. rész: nettó 12451682,-Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 15817 700,- Ft

Az egyes részek esetében a legalacsonyabb Összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat nettó
ajánlati ára;

1. rész; nettó 12 938 860,- Ft
2. rész; nettó 13 $72 244,- Ft
3. rész; nettó 28 278 277,- Ft
4. rész; nettó 28 557 887,- Ft
5. rész; nettó 17 443 129,- Ft
6. rész: nettó [3 752 583,- Ft
7. rész; nettó 14 432 785,- Ft
8. rész: nettó 15 626 885,- Ft
9. rész; nettó 13716654,- Ft
10. rész; nettó 14321 486,- Ft

Az egyes részek esetében a rendelkezésre álló fedezet és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlat nettó ajánlad ára közti különbség;

I. rész: nettó 1 689 985,- Ft
2. rész; nettó 1 763 432,- Ft
3. rész; nettó 2539 2L3,- Ft
4. rész; nettó 3 823 311.- Ft
5. rész; nettó 2274425,- Ft
6. rész: nettó I 789 994,- Ft
7. rész; nettó 1 875 967,- Ft
8. rész; nettó 2010891,- Ft
9. rész: nettó 2619 678,- Ft
10. rész; nettó 1 866 604,- Ft

Birálóbizottság javasolja Döntéshozónak, hogy egészítse ki minden egyes rész esetében a rendelkezésre álló
anyagi fedezet. az egyes részek esetében található különbözet összegével.

A fedezeihegészítés függvényében:

A tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében a Bírálóbizottság javasolja a
Dönréshozónak, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás érintett részeit nydvánicsa eredményesnek és
a Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.), mint nyertes
Ájánlattevőt jelölje meg az ajánlatok elbkálásáról szóló összegezésben, tekintettel arra, hogy a
legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat és a nettó ajánlat.i ára a rendelkezésre álló nettó anyagi
fedezet összegére tekintettel is megfelelő.
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Továbbá, a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4.,
és 8. része esetében a nyertes .\jánlattevőnek minősített .\jánlattevővel, a Békés-Viii
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Lrca 3.) Ajánlattevóvel, kössön
szerződést a szerződéskötési moratórium lejártát követően.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része esetében a Bírálóbizottság javasolja a
Döntéshozónak-, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás érintett részeit nvilvánírsa eredményesnek és
a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Lurher utca 12. 2. cm. 220,), mint
nyertes Ajánlattevőt jelölje meg az ajánlatok elbirálásáról szóló összegezében, tekintettel arra, hogy
a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat és a nettó ajánlad ára a rendelkezésre álló nettó anyagi
fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

Továbbá, a Bírálóbizottság Javasolja a Döntéshozónak, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 3., 5., 6.,
7., 9., és 10. része esetében a nyertes Ajánlattevőnek minősített Ajánlattevővel, a PROSZERV
Mérnöld és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) Ajánlattevővel, kössön
szerződést a szerződéskötési moratórium lejártát követően.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság az 1. sz. melléklet szerinti eljárást lezáró döntést jóváhagyja és
felhatalmazza Mucsi András elnököt, hogy azt aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelös: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2019. július 17.
Mucsi András s.k.

bizottsági elnök
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1. sz. melléklet
ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS

(TERVEZET)
a Békés Város Önkormányzata, mint Ajánlatk-érő által indított

„Épületenergetikai korszerűsítés —2. ütem” tárgyú,

a Kbt. 113. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulirott Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, mint a Békés Város
Önkormányzata Ajánlatkérő Döntéshozója a Bírálóbizottság javaslata alapján az alábbi döntést
hozom az „Épületenergetikai korszerűsítés — 2. ütem” tárgyú, az LKR rendszerben
1K1{000275792019 azonosítószámon nyüvánrartott, Kbt. 113. szerinti összefoglaló tájékoztatás
közzétételével tnduló nyílt közbeszerzési eljárásban;

1.) Döntés érvényes ajánlatokról:

Megállapítom, hogy Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kit. (5630 Békés, Dózsa György
Utca 3.) Ajánlattevő tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része vonatkozásában tett ajánlatai
az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb át-érték arányú érvényes ajánlatoknak
minősülnek, az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és az előírt alkalmassági
követelményeknek (NI/l. és N[/2. pontok) megfelel, azaz:
.\iánlattevő ajánlani a fentiek alapián érvényesek.

Megállapítom, hogy PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kit. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12.
2. cm. 220.) A!ánlaltevő tárgyi közbeszerzési eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része vonatkozásában
tett ajánlatai az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú érvényes
ajánlatoknak minősülnek, az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és az előírt alkalmassági
követelményeknek (NI/l. és M/2. pontok) megfelel, azaz:
Ajánlattevő ajánlatai a fentiek alapján érvényesek.

2.) Az eljárás eredménye:

3 ekn döntésemmel Idegészítem minden egyes rész esetében a rendelkezésre áHó anyagi fedezet, az
egyes részek esetében fennáHó különbözet összegével.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében megállapítom, hogy a tárgyi
közbeszerzési eljárás érintett részei eredményesek és a Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.), mint nyertes Ajánlattevő kerüljön megjelölésre az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezéshen, tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányú érvényes
ajánlat és a nettó ajánlati ára a rendekezésre álló nettó anyagi fedezet összegére tekinterM Is
megfelelő.

Továbbá megállapítom, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében a nyertes
Ajánlattevőnek minősített Ajánlattevővel, a Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kit. (5630
Békés, Dózsa György Utca 3.) Ajánlattevővel, kerüljön megkötésre a szerződés a szerződéskötési
moratórium lejártát követően.

48



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. július 18-i soron kívüli ülésére

A tárgyi közbeszerzési eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része esetében megállapítom, hogy a tárgyi
közbeszerzési eljárás érintett részei eredményesek és a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató
Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.), mint nyertes Ajánlattevő kerüljön megjelölésre
az ajánlatok elbirálásáról szóló összegezésben, tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat és a nettó ajánla ára a rendelkezésre álló nettó anyagi fedezet összegére tekintettel
is megfelelő.

Továbbá megállapítom, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része esetében a
nyertes Ajánlattevőnek minősített Ajánlattevővel, a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Mt
(5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.) Ajánlattevővel, kerüljön megkötésre a szerződés
a szerződéskötési moratórium lejártát követően.

A tájékoztatás az Ajánlattevók részére megküldhetó.

Kelt: Békés, 2019. július

Niucsi András
Cgvrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Szociális Bizottság
Elnök
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