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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:

Víztechnológiai berendezések és befogadó épületKözbeszerzés 
tárgya:
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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

Hőtermeléshez szükséges teljes vízkezelési és oxigén gáztalanítási technológiai berendezések szállítása, telepítése, nyomástartás 
kialakítása,befogadó épületek, tartószerkezet és épületen kívüli tartályalapok létesítése. Székesfehérvár,Bakony u.6.sz. alatti 
Fűtőerőműnél hőtermeléshez szükséges teljes vízkezelési és oxigén gáztalanítási technológiai berendezések szállítása, telepítése, 
nyomástartás kialakítása, technológiát befogadó épületek, tartószerkezet és épületen kívüli tartályalapok létesítése. A távhőrendszer 
pótvízellátásának és nyomástartásának biztosításához új víztechnológiai berendezéseket kell beszerezni és telepíteni,v.mint ezek 
elhelyezéséhez új víztechnológiai gépházat és kiegészítő építményeket is létre kell hozni az engedélyeknek megfelelően, a kiviteli 
tervek alapján. Építészet:Megvalósítandó épületek:vízgépház(~350m2 monolit vasbeton szerkezetű,tűzvédő festékkel ellátott változó 
magasságú acél rácsos tartókkal,lapostetős kialakítással,terveken jelölt helyeken HEA acél pillérek és gerendák(fő-és fióktartók),
padozat 30cm vastag kéregerősített,vízzáró,monolit vasbeton lemez),hozzá kapcsolódó csőhíd,1db külső fedett tároló(~5 m2),1db 
pótvíz tartály(150m3), vízkezeléshez és hőtároláshoz szükséges összes tartályalap készítése,1db földbe süllyesztett hűtőakna(18m3),
1db átmeneti csapadékvíz tároló akna,1db új trafóállomás. Biztosítandó a terek,helyiségek funkció szerinti villamosenergia ellátása, 
világítása,szellőztetése,fűtése,vízellátása, szennyvíz elvezetése Víztechnológia:Többlépcsős,vízkezelési technológiákat magában foglaló
vízkezelő rendszer(rsz.) kiviteli tervek szerinti kapcsolás és elrendezés alapján. Kezelési eljárás célja:teljes távfűtési rsz. póttápvíz 
előkészítése, folyamatos biztosítása Kezelési technológiák:hideg-gáztalanítás,vas-,mangántalanítás,aktívszén szűrés,fordított ozmózisos
sótalanítás,membrán kontaktoros gáztalanítás,ioncserés vízlágyítás,többcélú vegyszeradagolás. A kiviteli tervekben meghat. 
technológiai és műszaki adatok,teljesítmények,vízminőségi előírások betartását a tervekben szereplő berendezések típusával,v.azokkal
egyenértékű v.jobb minőségű berendezések alkalmazásával kell biztosítani. Kezelési technológia működése:folyamatos,automatikus 
Üzemi min.telj.:2,5m3/h Max: (soros kapcsolás) telj.:7,5 m3/h Vész-max.(párhuzamos kapcsolás) telj.:15,0m3/h A permeátum menny.-
nek csökkentésére a visszakeveréses technológia nem megengedett! -Sűrített levegő és nitrogén biztosítása -Táguló víz kezelése,
nyomástartás -Csővezetékek csőhídon,ill.földbe fektetve -Megfelelő áram-, víz- és hőmennyiségmérők is beépítendők -Víziközmű 
csatlakozások kialakítása -Csatornázás -Erőátvitel,irányítástechnika:új erőátviteli betáp(transzformátorház)1,0MVA teljesítménnyel,
transzformátorállomástól különálló 0,4kV-os betápkábel a vízgépházi főelosztóba,erősáramú fogadószekrény v.mint a gépészeti és 
víztechnológiát ellátó villamos és irányítástechnikai szekrények.A r.sz.integrálás Siemens S7 1500PLC-vel (vagy azzal egyenértékű) 
oldandó meg.A létesülő rsz-ek teljes körű távfelügyeletét és aktív távműködtetését,a Fűtőerőmű vezénylőjéből kell ellátni (ShivaREAL
™ SCADA rsz.,melyhez a létesülő új technológiának kapcsolódnia kell) További feladatok: -Keletkező hulladék,veszélyes hulladék 
deponálása,elszállítása,ártalmatlanítása -Garanciális időszakon belül az egyes fő berendezések gyártója által előírt karbantartási 
utasítások alapján a karbantartási feladatok elvégzése -AT feladata az engedélyes és kiviteli tervdok. ellenőrzése,szükség szerinti 
felülvizsgálata,aktualizálása,módosítása AK-vel egyeztetve,szállítás,helyszíni szerelés,üzembe helyezés,tesztek,kezelőszemélyzet 
oktatása -A komplett rsz. létesítésével kapcsolatos hatósági és üzembe helyezési díjakat AT-nek kell viselnie -A szerz.szerű teljesítés 
feltétele 30 nap sikeres tesztüzem a teljes rsz.-re és Hatóság által előírt próbaüzem során felmerülő hibák elhárítása,KD-ban 
részletezett engedélyek,tanúsítványok,dok.-ok átadása. -Anyagmozgatási feladatok ellátása,szükséges gépjárműpark biztosítása. -
Felület kezelési munkák -Fel-ill. levonulási munkák -Tereprendezési munkák

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Víztechnológiai berendezések és befogadó épület

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második Rész, XV. fejezet, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) 
Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával

Uniós Nyílt eljárás
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Az érvényes ajánlatot tett ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Értékelési szempont / Megajánlás 1. Nettó ajánlati ár (nettó 
HUF) 1. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcionális tételek nélkül) (nettó HUF) / 862 761 138 1. 2. Opcionális tételek nettó 
összesen ára (nettó HUF) / 283 341 532 2. Vállalt teljesítési határidő (szerz. hatálybalépésének napjától számítva a teljeskörű 
megvalósításig (tesztüzemmel, hatóságilag előírt próbaüzem nélkül, naptári napokban) min. 210, max. 450 naptári nap / 400 3. 
Vállalt műszaki többlettartalom: beépített többlet kapacitás %-a, változatlan vízminőség mellett (min. 0 % max. 50 %) / 100 4. 
Vállalt jótállás mértéke (hónap) 4.1. Beépített berendezésekre vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap max. 36 hónap) / 24 4.2. 
Kivitelezési munkákra vállalt jótállás mértéke (min. 24 hónap max. 60 hónap) / 24 4.3. Építészeti munkákra vállalt jótállás 
mértéke (min. 60 hónap max. 96 hónap) / 60 5. Garanciális hibaelhárítási, javítási munkákkal összefüggésben vállalt reakcióidő (
hiba bejelentése és elhárításának helyszíni megkezdése közötti max. idő) - egész órákban – min. 6 óra max. 24 óra / 24

10599862243Energo Prompt Mérnökiroda Kft., 1111 Budapest, Stoczek Utca 19

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

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:

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

55A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 054-125547A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Igen
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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:

Útalap Építőipari Kft. (8983 Nagylengyel, hrsz. 069/5; adószáma: 11347455-2-20) AF III.1.3) M.1.2. Hidrofilt Kft. (8800 
Nagykanizsa, Magyar út 191.; adószáma: 10322978-2-20) AF III.1.2) P.1.

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcionális tételek nélkül) (nettó HUF): 862 761 138 Opcionális tételek 
nettó összesen ára (nettó HUF): 283 341 532 Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata tekinthető a legjobb ár/érték 
arányt tartalmazó érvényes ajánlatnak.

10599862243Energo Prompt Mérnökiroda Kft., 1111 Budapest, Stoczek Utca 19

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az 1.1., 1.2., 2, és 5. szempontok esetében a fordított arányosítás módszere szerint, a 3. szempont 
és a 4.1.-4.3. alszempontok 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 keletkezik, 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:

100

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

New Konstruktív Kft. A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 1000 A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján 
figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok), az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: New Konstruktív Kft. (
8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 45.) Kbt. 69. § (5) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásra határidőn túl nyújtott be igazolást.

Szöveges értékelés:

868.1Energo Prompt Mérnökiroda Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

építőmesteri munkák, vízkezelő berendezések szállítása, telepítése

Útalap Építőipari Kft. (8983 Nagylengyel, hrsz. 069/5; adószáma: 11347455-2-20) Hidrofilt Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 
191.; adószáma: 10322978-2-20)
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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:

2019.07.18Lejárata:2019.07.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő a 2019. június 17. napján megküldött hiánypótlási felhívásban („Hiánypótlási felhívás a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján”) az alábbiakat rögzítette: „II/1. Az M.1.1. pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában benyújtott referencia- 
nyilatkozatban (166-167. oldal) - nem került feltüntetésre a szerződést kötő másik felek címe; - a teljesítés idejénél kezdő 
időpontnak 2011.03.08. és 2012.07.25. került megjelölésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése és 21/A. §-a
a következőket írja elő. „Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő a) három év teljesítéseinek 
igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, (…) szállításokat 
veszi figyelembe. A 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.” Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a fentiek értelmében 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napját (2019.03.14.) megelőzően legfeljebb hat éven belül (azaz 
2013.03.14. napjáig) megkezdett teljesítéseket, illetve részteljesítéseket veheti figyelembe az alkalmasság igazolása során. 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében, szíveskedjenek benyújtani olyan kiegészített referencia-nyilatkozatot, melyben megjelölésre 
kerül a szerződést kötő másik felek címe, továbbá a vizsgált időszakban megkezdett részteljesítéssel érintett adatok kerülnek 
feltüntetésre (részteljesítéssel érintett tárgy, mennyiség, teljesítés ideje) vagy olyan új referenciákat megjelölni, amelyekből 
egyértelműen megállapítható, hogy ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelménynek. Az M.1.2. 
pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában benyújtott referencia-nyilatkozatban (168-169. oldal) és 
referenciaigazolásban (170. oldal) - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) nem év/hónap/nap szerinti bontásban került 
megjelölésre. Kérjük, hogy hiánypótlás keretében, szíveskedjenek benyújtani olyan kiegészített referencia-nyilatkozatot vagy 
referenciaigazolást, melyben a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hónap/nap szerinti bontásban kerül megjelölésre!
” Ajánlattevő a hiánypótlásra rendelkezésre nyitva álló határidő lejárta után nyújtotta be a fenti hiányosságokkal kapcsolatos 
dokumentumokat. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13634137220New Konstruktív Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8900 Zalaegerszeg, Körmendi 
Út 45.

és CMI Environment Hungary Kft. (8800 Nagykanizsa, Vágóhíd utca 1., adószám: 11977870-2-20) közös ajánlattevők Ajánlatkérő
a 2019. június 4. napján megküldött hiánypótlási felhívásban ("Hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján") az 
alábbiakat rögzítette: „1. Közös ajánlattevők a Felolvasólapon a 3. értékelési szempont vonatkozásában 50 % többletkapacitást 
tüntetettek fel. Az ajánlat részeként benyújtott gyártói nyilatkozatban (12. oldal) ugyanakkor a következő szerepel: „vízkezelő 
rendszer által előállított elvárt minimum 7,5 m3/h teljesítmény helyett 15m3/h üzemi maximum teljesítményt vállal” Kérjük, hogy
hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a javított Felolvasólapot akként, hogy abban a 3. szempont vonatkozásában [3. 
Vállalt műszaki többlettartalom: beépített többlet kapacitás %-a, változatlan vízminőség mellett (min. 0 % max. 50 %)] a gyártói 
nyilatkozatnak megfelelő többletkapacitást tüntetik fel (100%)! [EKR által biztosított elektronikus űrlap] 2. A közös ajánlattevők 
nem csatoltak nyilatkozatot arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak 
Ajánlatkérő felé, illetve nem jelölték meg a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, a Kbt. 35. § (2) bekezdése 
szerinti – a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozó – meghatalmazással. (A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 
közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.) Kérjük, hogy hiánypótlás keretében 
szíveskedjenek pótolni! [Közbeszerzési dokumentumok 1. számú formanyomtatvány] 3. A közös ajánlattevők az árazott 
költségvetéshez nem csatoltak az egyes munkanemekre vonatkozó összesített árakat tartalmazó Főösszesítő táblázatot. Kérjük, 
hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek pótolni!” Közös ajánlattevők a hiánypótlás benyújtására rendelkezésre álló határidő 
lejártáig hiánypótlást nem nyújtottak be. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb 
módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.

12428513206MATECH Magyar Technológiai, Gyártó és Szerelőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 6722 
Szeged, Gutenberg Utca 25-27.
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