ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000158152021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Épületenergetikai korszerűsítés folytatása

Ajánlatkérő
neve:

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Klasszikus
ajánlatkérői státusza megszűnt

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Népkert Utca 12

Város:

Nyíregyháza

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU323

Dr.

Serfőző

nyirtavho@nyirtavho.hu

Telefon:

11241256215

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

4400

Ország:

Magyarország

Andrea
+36 42500210

Fax:

+36 42314585

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nyirtavho.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Épületenergetikai korszerűsítés folytatása

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
I. rész:
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 71/a. sz. alatt lévő épület külső energetikai felújítása:
Meglévő homlokzati nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra.
Napelemrendszer telepítése: 13,86 kW teljesítményű, 42 db 330 Wp-os napelemtábla.
A további műszaki adatokat, pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II. rész:
4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 24/a sz. alatt lévő épület külső energetikai felújítása:
Meglévő homlokzati nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra.
Külső homlokzati hőszigetelés:A homlokzatra kerülő szigetelés 12 cm vtg. Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol
hőszigetelő lemez. A lábazatra 12 cm vtg. AustrothermExpert Fix ext. polisztirolhab lemez hőszigetelés készül.
Tetőfödém hő- és vízszigetelés: Az új hőszigetelés vastagsági mérete a teljes felületen azonosan 15 cm. A hőszigetelésen a
vízszigetelés 2 rétegben készül.
Napelemrendszer telepítése:17,82 kW teljesítményű, 54 db 330 Wp-os napelemtábla.
A további műszaki adatokat, pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
III. rész:
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 24/a sz. alatt lévő épület külső energetikai felújítása:
Meglévő homlokzati nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra.
Külső homlokzati hőszigetelés: A homlokzatra kerülő szigetelés 12 cm vtg. Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol
hőszigetelő lemez. A lábazatra 12 cm vtg. AustrothermExpert Fix ext. polisztirolhab lemez hőszigetelés készül.
Tetőfödém hő- és vízszigetelés: Az új hőszigetelés vastagsági mérete a teljes felületen azonosan 15 cm. A hőszigetelésen a
vízszigetelés 2 rétegben készül.
A további műszaki adatokat,pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
IV. rész:
4400 Nyíregyháza, Kossuth 12/a sz. alatt lévő épület külső energetikai felújítása:
Külső homlokzati hőszigetelés: A homlokzatra kerülő szigetelés 12 cm vtg. Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol
hőszigetelő lemez. A lábazatra 12 cm vtg. AustrothermExpert Fix ext. polisztirolhab lemez hőszigetelés készül.
Tetőfödém hő- és vízszigetelés: Az új hőszigetelés vastagsági mérete a teljes felületen azonosan 15 cm. A hőszigetelésen a
vízszigetelés 2 rétegben készül.
Napelemrendszer telepítése:3,96 kW teljesítményű, 12 db 330 Wp-os napelemtábla.
A további műszaki adatokat, pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
V. rész:
4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 109/a sz. alatt lévő épület külső energetikai felújítása:
Meglévő homlokzati nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra.
Külső homlokzati hőszigetelés: A homlokzatra kerülő szigetelés 12 cm vtg. Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol
hőszigetelő lemez. A lábazatra 12 cm vtg. AustrothermExpert Fix ext. polisztirolhab lemez hőszigetelés készül.
Tetőfödém hő- és vízszigetelés: Az új hőszigetelés vastagsági mérete a teljes felületen azonosan 15 cm. A hőszigetelésen a
vízszigetelés 2 rétegben készül.
Napelemrendszer telepítése:3,96 kW teljesítményű, 12 db 330 Wp-os napelemtábla.
A további műszaki adatokat, pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
VI. rész:
4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. szám alatt lévő központi irodaépület villamosfelújítása:
Napelemrendszer telepítése: 3,30 kW teljesítményű, 10 db 330 Wp-os napelemtábla.
Meglévő irodai világítási rendszer korszerűsítése.
A további műszaki adatokat, pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A teljes műszaki tartalommal, mennyiségekkel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a
tervdokumentációk, az árazatlan költségvetések, és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentáció konkrét típusmegjelölést tartalmaz, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége és AT egyenértékűséget bizonyító műszaki
dokumentumokat köteles ajánlatához csatolni, illetve a kivitelezés során a műszaki átadás-átvétel időpontjában átadni. Amennyiben
valamely engedély a megadott berendezésre, eszközre vonatkozott, úgy az engedély módosításának kötelezettsége is az ajánlattevőt
terheli.
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IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

33

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - 4400-Nyíregyháza, Árpád u. 71/a.

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 12459360209
44.
Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
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A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36): 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 11.823.642

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 44.

12459360209

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36): 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 11.823.642
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Nyílászáró csere, MV-É felelős műszaki vezetés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

KAS '94 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Palást Utca 21.
8000/87

12561997213

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő nem csatolta ajánlatához az árazott költségvetés, a szakmai ajánlat nem hiánypótolható, ezért az ajánlat a Kbt.
73. § (1) e.) pontjára tekintettel érvénytelen

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2 - 4400-Nyíregyháza, Fazekas J. tér 24/a

Rész száma, elnevezése:

2

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

DCs-Bau Kft., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12

24330710215

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36): 36
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 30.293.421

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

DCs-Bau Kft.

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
: Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
DCs-Bau Kft., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Tünde Utca 12

24330710215

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36): 36
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 30.293.421
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Konzol-Plusz Építőipari, Szolgáltató Kft., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ifjúság Utca 2

11242123215

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívást nem teljesítette, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e.) pontjára tekintettel érvénytelen.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - 4400-Nyíregyháza, Ferenc krt. 24/a

A szerződés száma:

3
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

EKR000158152021

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

Adószáma

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 12459360209
44.
Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36): 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 18.916.931

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 44.

12459360209

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36): 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 18.916.931
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Nyílászáró csere, MV-É felelős műszaki vezetés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

EKR000158152021

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

4 - 4400-Nyíregyháza, Kossuth 12/a

A szerződés száma:

4
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4400
Nyíregyháza, Gerle Utca 1.

23403947215

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 24 hónap
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) :36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3 db
Nettó ajánlati ár (HUF): 12.856.169

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4400
Nyíregyháza, Gerle Utca 1.

23403947215

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 24 hónap
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) :36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3 db
Nettó ajánlati ár (HUF): 12.856.169
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Felelős műszaki vezetés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
B-n Corporation Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Víz Utca 6.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
B-n Corporation Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Víz Utca 6.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

5 - 4400-Nyíregyháza, Ószőlő u. 109/a

A szerződés száma:

5
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Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 12459360209
44.
Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) : 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 24.583.178

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 44.

12459360209

Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) : 36
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) : 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 24.583.178
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Nyílászáró csere, MV-É felelős műszaki vezetés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Konzol-Plusz Építőipari, Szolgáltató Kft., Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ifjúság Utca 2

11242123215

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az ajánlata, tekintettel a Kbt. 73. § (1) e.) pontjára, érvénytelen

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

6 - 4400-Nyíregyháza, Népkert u. 12.

A szerződés száma:

6
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 12459360209
44.
A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) : 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 24.583.178

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Vámospércsi Út 44.

12459360209

A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) : 36 hónap
Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember épületenergetikai kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3
Nettó ajánlati ár (HUF): 24.583.178
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Nyílászáró csere, MV-É felelős műszaki vezetés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
ÉP-DEAL KFT, 4025 Debrecen, Simonffy utca 33. fszt. 3, FŐNIX AKTUÁL KFT, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 68.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

EKR000158152021

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.04.14

Kezdete:

2021.04.23

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.04.13
2021.04.13

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésére tekintettel az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálata nem történt meg:
OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4034 Debrecen Vámospércsi Út 44.: II. és IV. rész
DCs-Bau Kft. 4400 Nyíregyháza Tünde Utca 12.: I. III., IV., V., VI. rész
CAPRICOLORS Kft 4400 Nyíregyháza Gerle Utca 1.: I. II., III., V., VI. rész
KARAKTER 95 Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA TULIPÁN KÖZ 4.: I., II., III., IV., V., VI. rész
KELET-ÚT Kft. 4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14.: I., II., III., IV., V. rész

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
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