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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17002024Fax:+36 17001035Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.szepho.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22314252Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Gázmotor karbantartás, hibajavítás, gyújtógyertyákKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001398452019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 
Hőszolgáltató Zrt.
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27762505

Honvéd Utca 1.

Székesfehérvár HU211 8002

Papp Erzsébet

kozbeszerzes@szepho.hu +36 22541300

www.szepho.hu

Szuchy Ügyvédi Iroda EKRSZ_
56125803

Aulich Utca 8. 3/1.

Budapest HU110 1054

Balogh Edina

info@bslaw.hu

www.szepho.hu
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

213A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 213-524211A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti erőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 
620 GS-NLC típusú gázmotor gyártó által előírt gyakorisággal [2.000, 4.000, 6.000 és 30.000 (short blokk felújítás) üzemóránként] 
történő karbantartása és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással, továbbá 
gyújtógyertyák szállítása és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gázmotor karbantartás, hibajavítás, gyújtógyertyák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.szepho.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Második Rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

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

1. Egyéb alkatrészek árengedménye (%) a mindenkori gyártói listaárból (%), Súlyszám: 15, Értékelési 
pontszám: 8,55, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 128,25 2. Gázmotor gyártó által előírt 30.000 
üzemórás (short blokk felújítás) karbantartására vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap- max. 48 hónap) (
hónap), Súlyszám: 5, Értékelési pontszám: 5, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 25 3. Gázmotor gyártó 
által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz 
szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára mindösszesen (Ft), Súlyszám: 60, 
Értékelési pontszám: 9,95, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 597 4. Rendkívüli hibaelhárítási, javítási 
feladatok munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) Súlyszám: 15, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 150 5. Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db), Súlyszám: 5, Értékelési pontszám: 10
, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Szöveges értékelés:

950.25Greenergy-Service Karbantartó Kft.

1. Egyéb alkatrészek árengedménye (%) a mindenkori gyártói listaárból (%), Súlyszám: 15, Értékelési 
pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150 2. Gázmotor gyártó által előírt 30.000 üzemórás (
short blokk felújítás) karbantartására vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap- max. 48 hónap) (hónap), 
Súlyszám: 5, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 3. Gázmotor gyártó által 
előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz szükséges, 
gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára mindösszesen (Ft), Súlyszám: 60, Értékelési 
pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 600 4. Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok 
munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) Súlyszám: 15, Értékelési pontszám: 8,13, Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 121,95 5. Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db), Súlyszám: 5, Értékelési pontszám: 8,73, 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 43,65

Szöveges értékelés:

965.6POWER SZERVIZ Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Egyéb alkatrészek árengedménye (%) a mindenkori gyártói listaárból [... 
%]: 8,55 Gázmotor gyártó által előírt 30.000 üzemórás (short blokk felújítás) karbantartására vállalt jótállás mértéke (min. 12 
hónap- max. 48 hónap) [... hónap]: 12 Gázmotor gyártó által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) 
üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára 
mindösszesen (Ft) [nettó ... Ft]: 248.378.000 Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) [nettó 
... Ft+ÁFA/óra/ fő]: 6.500 Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db) [nettó ... Ft+ÁFA/db]: 59.900 Alkalmasság indokolása: 
Ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, és az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek.

22986054441Greenergy-Service Karbantartó Kft., 1138 Budapest, Tomori Utca 34

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Egyéb alkatrészek árengedménye (%) a mindenkori gyártói listaárból [... 
%]:10 Gázmotor gyártó által előírt 30.000 üzemórás (short blokk felújítás) karbantartására vállalt jótállás mértéke (min. 12 
hónap- max. 48 hónap) [... hónap]: 24 Gázmotor gyártó által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) 
üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára 
mindösszesen (Ft) [nettó ... Ft]: 247.109.000 Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) [nettó 
... Ft+ÁFA/óra/ fő]: 8.000 Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db) [nettó ... Ft+ÁFA/db]: 68.600 Alkalmasság indokolása: 
Ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, és az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek.

13583488410POWER SZERVIZ Kft., 3200 Gyöngyös, Ipar Utca 7

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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14292615241ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Gázmotor gyártó által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti 
karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára mindösszesen (Ft) [nettó ..
. Ft]: 248.378.000 Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) [nettó ... Ft+ÁFA/óra/ fő]: 6.500 
Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db) [nettó ... Ft+ÁFA/db]: 59.900 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata 
tekinthető a második legjobb ár/érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatnak.

22986054441Greenergy-Service Karbantartó Kft., 1138 Budapest, Tomori Utca 34

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

---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Gázmotor gyártó által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti 
karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára mindösszesen (Ft) [nettó ..
. Ft]: 247.109.000 Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) [nettó ... Ft+ÁFA/óra/ fő]: 8.000 
Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db) [nettó ... Ft+ÁFA/db]: 68.600 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata 
tekinthető a legjobb ár/érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatnak.

13583488410POWER SZERVIZ Kft., 3200 Gyöngyös, Ipar Utca 7

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékelte Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az 1-2. szempontok 
esetében az egyenes arányosítás módszere szerint, a 3.-5. szempontok a fordított arányosítás módszere szerint értékelte az ajánlatokat
, ahol az adott szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a 
többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest arányosítva kapott pontot az alábbi képlet alapján. Ha a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb: P = (A vizsgált / A 
legjobb) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső 
határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerültek, és az így keletkezett legmagasabb pontszámot elérő Ajánlattevő ajánlata 
minősül a legkedvezőbbnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezett, úgy két tizedes jegyig történt a 
kerekítés.

generátor javítása, felújítása és gázmotorok karbantartása, javítása

Gépszervíz Kft. (3355 Kápolna, Alkotmány u. 38.) adószáma: 13295660-2-10, K&S Service Kft. (8411 Veszprém, Malomkert u. 16
.) adószáma: 24075466-2-19
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.03Lejárata:2020.01.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy
az ajánlattevő által benyújtott ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi indokok alapján. 2019. december 23. napján ajánlattevő egy 
2019. december 9. napja keltezésű nyilatkozatot nyújtott be a gyújtógyertyák egységárára vonatkozó ajánlati eleme kapcsán, 
melyben az alábbiak szerepeltek: „Sajnos az ajánlatok bontását követően vettük észre, hogy egy számítási hiba és téves 
adatrögzítés miatt nettó 4.217 Ft +ÁFA/db egységár került bevitelre a Felolvasólapon, ezzel szemben a tényleges ajánlati árunk 
helyesen nettó 67.464 Ft + ÁFA/db Kérjük az ajánlati árunk helyesbítését a fentiek figyelembevételével.” A Kbt. 81. § (11) 
bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Előbbiekre tekintettel az 
ajánlattevő megsértette az ajánlati kötöttségét, amikor az ajánlati ára módosítását kérte. Ajánlattevő ajánlata továbbá a Kbt. 73. 
§ (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. A Kbt. 55. § (7) 
bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig, új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az 
esetben az elsőként benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
ajánlatának módosítási szándékáról az ajánlattételi határidő lejárta után nyilatkozott, mely nem felel meg a Kbt. 55. § (7) 
bekezdés előírásainak, Ajánlatkérőnek az ajánlat bírálata során a „Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db)” ajánlati elem 
esetében az eredetileg megajánlott értéket kellett alapul vennie. Ajánlatkérő megállapította, hogy az ALTEO Nyrt. ajánlattevő 
által benyújtott ajánlat aránytalanul alacsonynak értékelt összeget tartalmaz az önállóan értékelésre kerülő „Gyújtógyertyák 
egységára (nettó Ft+ÁFA / db)” ár tekintetében, tekintettel arra, hogy a megajánlott nettó 4.217,00 Ft + ÁFA /db ajánlati ár 
jelentősen, több mint 90 %-kal eltér – a Kbt. 28. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - a gyújtógyertyák vonatkozásában 
előzetesen meghatározott becsült érték összegétől. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő 2019. december 19. napján, a Kbt. 72. § (1) 
bekezdése alapján indokolást kért az ajánlattevőtől. Az indokolás benyújtására a határidő 2020. január 6. napja 12:00 órában 
került meghatározásra. Ajánlattevő a fenti határidőre benyújtott nyilatkozatában a következő szerepelt. „2. Kbt. 72.§ szerinti 
indokolás Amint azt 2019.. december 9-én megküldött helyesbítő levelünkben is jeleztük, sajnos az ajánlatok bontását követően 
vettük észre, hogy egy számítási hiba és téves adatrögzítés miatt nettó 4.217 Ft +ÁFA/db egységár került bevitelre a 
Felolvasólapon, ezzel szemben a tényleges ajánlati árunk helyesen nettó 67.464 Ft + ÁFA/db lett volna. Kérjük az ajánlati árunk 
helyesbítését a fentiek figyelembevételével.” Ajánlattevő tehát a Felolvasólapon az ajánlattételi határidő lejártakor feltüntetett 
nettó 4.217 Ft +ÁFA/db vonatkozásában indokolást nem nyújtott be. Előbbiekre tekintettel az ajánlattevő ajánlata aránytalanul 
alacsony árat tartalmaz.
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