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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Postai cím:

Tetétlen Községi Önkormányzat

Kossuth u. 65.

Város: Tetétlen

Postai irányítószám:

4184

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
„Tetétlen község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív
elemeinek a korszerűsítése”
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

„Tetétlen község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése”
ESCO finanszírozási formában Tetétlenközség közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia
megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,
továbbá a korszerűsített közvilágítás 180 hónap időtartamban történő üzemeltetése, karbantartása.
A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az
áramkereskedőnek.
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 15 éves (180 hónap) határozott
időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált
évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.
A vonatkozó szabvány szerinti, a műszaki specifikációnak megfelelő lámpatestekkel és műszaki
tartalommal történő megtervezése és kivitelezése.
Tervezés:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, előzetes
terv alapján és annak megfelelően – a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint – a projekt
megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges
végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedélyessel, a
település jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket illetően az országos (állami) fő
közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A
tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli
tervek megléte.
A kiviteli tervnek ki kell terjednie az alábbiakra is:
- Az üzemelő közvilágítási rendszert és az előzetes terv szerinti saját bemérést össze kell
hangolni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes
legalizációs hálózati térképével.
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Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell.
Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában álló elemeiről.
Oszlopszintű leltár az Önkormányzat tulajdonában álló oszlopokra szerelt aktív hálózati
elemekről.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az
azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó
feszültségmentesítési ütemezés.

Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó végleges kiviteli tervekre,
azok benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a dokumentációban
megadott tanulmánytervnek megfelelő megvilágítási szintet biztosító és legalább a dokumentáció
részét képező műszaki leírásnak megfelelő energia megtakarítást eredményező olyan végleges
kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett és ajánlatkérő
által elfogadott ajánlatnak megfelelő lámpatestek alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes
ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek
elkészítése és szükséges engedélyeztetése az önkormányzati utak esetében a település
jegyzőjével, országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az
utak kezelőjével. Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése
is. Nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül jogosult az ajánlatkérő által az ajánlattételhez
rendelkezésre bocsátott előzetes tervnek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges
továbbtervezésére, átdolgozására.
Kivitelezés:
1. A jelenlegi közvilágítási rendszer
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 235 db világítótest 12,507 kW beépített
teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény
felvételű hagyományos lámpa (36, 70 W névleges teljesítménnyel). A megvalósítani tervezett
korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti, a
bővítés a jelenleg üzemelő közvilágítási rendszernek az előzetes tervben megadott műszaki
tartalmú kibővítését jelenti.
2. A korszerűsített közvilágítási rendszer
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási hálózat
aktív elemeit jelentő lámpatestekből 235 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki,
továbbá a bővítéssel az üzemelő rendszert 138 db. LED fényforrással bővíti, e körben a bővítésre
vonatkozó aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez szükséges passzív hálózatot is
létrehozva (kiépítve). Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye
12,507 kW-ról legalább 5,964 kW-ra, éves fogyasztásuk 49902,93 kWh-ról legalább 23796,36
kWh-ra csökken, míg a bővítetéssel érintett lámpatestek beépített teljesítménye legfeljebb 1,656
kW, fogyasztása 6607,44 kWh érték. A korszerűsítés és bővítés eredményeként létrejövő hálózat
lámpatesteinek összes teljesítménye nem haladhatja meg az 7,62 kW értéket, fogyasztása pedig
az 30403,8 kWh értéket.
A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi
közvilágítási passzív elemek felhasználásával – szükségszerű átépítésével, a bővítés esetén ennek
a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - végzett olyan
tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg
üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az új lámpatestek beépítését,
továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási elosztó hálózatra és annak passzív
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elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED lámpatestek üzemelésre alkalmas
állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való
illesztések biztosításával. A kivitelezés magában foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati
elemek az ajánlatkérő által megjelölt helyre való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek
és üzemelésükhöz szükséges anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a nyertes
ajánlattevő feladata. A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek
szükségszerű cseréjét és átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés
alatt szükséges feszültség alatti munkavégzést.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek a
felhívásban és a dokumentációban meghatározott LED technológiát jelentő lámpatestek, vagy
ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell ajánlatot adnia. Az egyenértékűséget az
ajánlatban – a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - igazolni kell.
Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel
Az ajánlatkérő a Létesítményt részenként, azaz szakaszonként veszi át az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint. A
műszaki átadás-átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói hálózatot üzemeltető engedélyes által
kiadott megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a kivitelezés befejezésével a közvilágítási változás
bejelentést a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni és azt az illetékes hálózati engedélyessel jóvá
kell hagyatnia. Az eredményes műszaki átadás-átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített
közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának eredményes elvégzése, üzemi próba 8
óra folyamatos – meghibásodás nélküli és valamennyi lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő
működés.
Üzemeltetés és karbantartás
- A község utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint.
- A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az
áramkereskedőnek.
- A község közigazgatási területén, 180 hónap át a közvilágítási feladat ellátása.
- Ajánlattevő a mindekkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles
gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról.
- A közvilágítást biztosító berendezések – lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezetékek,
kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy
45316110-9
További tárgy(ak) 45111200-0
65320000-1
71220000-6

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: HARMADIK RÉSZ, XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárás

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

3

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016/12/06
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt

igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [kettő ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő megnevezése:

Nodix Trade Zrt.

Ajánlattevő címe:

4034 Debrecen, Knézich u. 17.

Ajánlattevő levelezési címe:

4034 Debrecen, Knézich u. 17.

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):
30.080.630,- Ft
(a 15 éves futamidőre összesen)
ÁFA 27 %:
8.121.770,- Ft
Bruttó összesen:
38.202.400,- Ft
Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó
615.450,- Ft
Ft), (a 12 hónapos időtartamra összesen)
ÁFA 27 %:
166.172,- Ft
Bruttó összesen:
781.622,- Ft
Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15
5 nap
nap):
Ajánlatkérő nem vizsgálta, hogy az Ajánlattevő ajánlata megfelel -e az eljárást megindító
felhívásban támasztott alkalmassági követelményeknek.
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató
Ajánlattevő megnevezése:
és Kereskedelmi Kft.
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Ajánlattevő címe:

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.

Ajánlattevő levelezési címe:

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):
(a 15 éves futamidőre összesen)
ÁFA 27 %:
Bruttó összesen:
Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó
Ft), (a 12 hónapos időtartamra összesen)
ÁFA 27 %:
Bruttó összesen:
Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15
nap):

27.473.940,- Ft
7.417.964,- Ft
34.891.904,- Ft
373.000,- Ft
100.710,- Ft
473.710,- Ft
10 nap

Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban támasztott alkalmassági
követelményeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Ajánlattevők,
sorrendjében:
Nettó ajánlati ár (HUF)

a bontás
Nodix Trade Kft.

Ellenszolgáltatás
összege

30 080 630

27 473 940

9,22

10,00

5

5

46,10

50,00

5

10

5,50

10,00

pont.sz.
súly sz.
össz. pont. sz.
Vállalt
előteljesítés nap
mértéke (nap, maximum
pont.sz.
15 nap)
súly sz.
Összesen:

5

5

össz. pont. sz.

27,50

50,00

pontszám mindössz.

73,60

100,00

2

1

helyezés
Legkedvezőbb ár:
Leghosszabb jótállás:

MEZEI-VILL Kft.

nettó

27 473 940
10,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2

Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

1. részszempont: Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó nettó ajánlati árat értékeli, az alábbiak
szerint:
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
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Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám;
2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
- Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a vállalt előteljesítés mértéke értékelési résszempont
vonatkozásában a 15 napot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső
értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési felső limit).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő és vállalása:
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató
Ajánlattevő megnevezése:
és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe:

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.

Ajánlattevő levelezési címe:

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):
(a 15 éves futamidőre összesen)
ÁFA 27 %:
Bruttó összesen:
Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó
Ft), (a 12 hónapos időtartamra összesen)
ÁFA 27 %:
Bruttó összesen:
Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15
nap):

27.473.940,- Ft
7.417.964,- Ft
34.891.904,- Ft
373.000,- Ft
100.710,- Ft
473.710,- Ft
10 nap

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2 --V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 --
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: --Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/04/13/ Lejárata: 2017/04/18
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/04/13
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/04/13
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
_________________________________________________________________________________________________________
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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