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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+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)

www.szepho.huAz 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:

Gázmotorblokk felújítása, üzembehelyezése és beüzemelése a SZÉPHŐ 
Zrt. által üzemeltetett fűtőerőműben

Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000076122019
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

JMS-620GS_N.LC típusú, meghibásodott BG-4-es jelű Jenbacher gázmotor gyári „short block” felújítása a szükséges alkatrészek 
biztosításával, a felújított blokk üzembehelyezése és beüzemelése a Bakony utcai fűtőerőműben. Jelenlegi állapot bemutatása:A 
felújítandó JMS 620GS-N.LC motorsz.:4536491 gázmotor blokk a Székesfehérvár,Bakony u.6.sz.alatti SZÉPHŐ fűtőerőmű telepen 
található.A gázmotor 2018.nov.1-én 45636 teljesített üzemóra után a termelésből kivonásra került.A gázmotor blokk a hivatalos 
Jenbacher visszaszállítási Shortblock előírt tartalmú specifikációjának azért nem felel meg,mert a működés közben a forgattyústengely
meghibásodott.Helyszíni felmérés alapján a tengely nem felújítható.Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata:A Bakony u.6.sz. alatt lévő,
meghibásodott gázmotor„short block” szállításnak megfelelő állapotra történő előkészítése,elszállítása és a felújított „short block” 
gázmotor beszállítása,Szfehérvár Bakony u.6.sz. alatti SZÉPHŐ Zrt.fűtőerőmű telepén történő összeszerelése,beépítése és a gázmotor 
beüzemelése.A gázmotor beépítéséhez,komplettírozásához és beüzemeléséhez az alábbi tételeket és munka műveleteket a Nyertes 
AT-nek kell biztosítania: 1db JMS620 GS-N.LC ShortBlock gázmotor„E”verzió,1db rugalmas tengelykapcsoló tárcsa a hozzátartozó 
csavarokkal,20db henger hőelem,A komplett motor összeszereléséhez a „short block” tartalmon kívüli csatlakozó elemek/idomok,
csövek alkatrészek ellenőrzése,szükség szerint cseréje,A „short block” bekötéshez szükséges alkatrészek,tömítések és kötőelemek 
biztosítása,Gázmotor daruzása,Gázmotor „short block” elszállítása és a felújított blokk beszállítása a Bakony utcai fűtőerőműbe,
Gépészeti ki-be szerelési munkák,mozgatás,Ideiglenes alapkeret,himba szállítása,Blokk gépész csatlakoztatása a modul többi részéhez,
Villamos ki-be szerelési munkák,Elindítás, beüzemelés,bejáratás,GE Jenbacher szintű beüzemelés,GE Jenbacher előírás szerinti 
100üzemórás (kézi könyvben részletezett) karbantartása.A felújítás során esetlegesen szükségessé váló tömítések,anyagok és 
segédanyagok biztosítása az AT feladata.Ajánlati árnak tartalmaznia kell a blokk kiszállításával,a felújított blokk beszállításával,
összeszerelésével,beépítésével és beüzemelésével kapcsolatos mindennemű költségeket(kül. az anyag költséget,munkadíjat,daruzás,
szállítás,tömítések,anyagok,segédanyagok,keletkezett építési és egyéb hulladékok kezelésének,elszállításának költségét).A ki-és 
beszállítási feladatok közé tartozik az adott telephelyen a bontható biztonsági ajtó megbontása és helyreállítása is.A jótállási időszak 
lezárását megelőzően,ill. azon belül az egyes fő berendezések gyártója által előírt karbantartási utasítások alapján a karbantartási 
feladatok elvégzése. A gázmotorok üzemét tekintve az Ajánlatkérő(AK) 48óra tesztüzemet ír elő,mely a motor virtuális erőműbe való 
besorolása miatt várhatóan kb.2hét alatt tud teljesülni.Hatóság által előírt próbaüzem.A bontás és a szerelési munkák során keletkező 
hulladék,veszélyes hulladék jogszabályoknak,előírásoknak megfelelő deponálása,elszállítása és ártalmatlanítása az AT feladata és 
költsége.A komplett rendszer létesítésével kapcsolatos –esetlegesen felmerülő- hatósági és üzembe helyezési díjakat a Nyertes AT-nek 
kell viselnie.Amennyiben a Hatóság által előírt próbaüzem teljesítése során bármilyen műszaki probléma,műszaki hiba,meghibásodás 
felmerül,a Nyertes AT a jótállási kötelezettsége keretében köteles azt elhárítani,továbbá köteles helytállni a hibás teljesítésért.Nyertes 
AT feladata az előzőekben előírt jótállási időszakon belüli jótállási javítási,hibaelhárítási munkák elvégzése.Az előre nem láthatóan 
felmerülő,a közbeszerzés tárgyát képező felújítási munkák elszámolására AK az ÁFAnélkül számított ellenszolg.10%-ának megfelelő 
mértékű keretösszeget(tartalékkeretet) biztosít,amelynek felhasználhatóságára vonatkozó részletes szabályokat a szerz.tervezet 
tartalmazza.A keretösszeg kizárólag AK hozzájárulásával használható fel,amelynek felhasználására AK nem vállal kötelezettséget

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gázmotorblokk felújítása, üzembehelyezése és beüzemelése a SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett fűtőerőműben

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet
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Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelelő ajánlatot tett, alkalmasságát a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § 
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatokkal előzetesen igazolta és nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, 
továbbá az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlat az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Egyösszegű vállalási ár: nettó 
152 500 000 Ft + ÁFA (41 175 000 Ft) Elvégzett feladatokra vállalt jótállás mértéke: 12 hónap Vállalt teljesítési határidő: 180 
naptári nap

13583488210POWER SZERVIZ Kft., 3200 Gyöngyös, Ipar Utca 7

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelelő ajánlatot tett, nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, 
továbbá az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően igazolta. Az ajánlat az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Egyösszegű vállalási ár: nettó 134 
500 000 Ft + ÁFA Elvégzett feladatokra vállalt jótállás mértéke: 12 hónap Vállalt teljesítési határidő: 165 naptári nap

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

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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:

2019.02.06

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

Igen
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A jelen közbeszerzési eljárásban nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 134 500 000 Ft + ÁFA Kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata tekinthető a legjobb ár/érték
arányt tartalmazó érvényes ajánlatnak.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az 1. és 3. szempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint, a 2. szempont esetében az egyenes arányosítás 
módszere szerint értékelte az ajánlatokat, ahol az adott szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapta 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 minősült a legkedvezőbbnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor 
törtszám keletkezett, úgy két tizedes jegyig történt a kerekítés.

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:

101

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

Szöveges értékelés:

910.8POWER SZERVIZ Kft.

Szöveges értékelés:

1000Greenergy-Service Karbantartó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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:

2019.03.25Lejárata:2019.03.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.03.13

2019.03.13




