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Jászfelsőszentgyörgyi Községi Önkormányzat
Építési beruházás
ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő

Ajánlatkérő típusa:

Részvénytársaság
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászfelsőszentgyörgyi Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17522
Postai cím: Fő út 57.
Város: Jászfelsőszentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenai Tibor Károlyné
Telefon: 57/520-020
E-mail: jaszfelsoszgyorgy1@invitel.hu
Fax: 57/520-021
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszfelsoszentgyorgy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszfelsoszentgyorgy.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
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Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Jászfelsőszentgyörgyön című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázati konstrukció
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: - Iskola és Polgármesteri Hivatal homlokzati hőszigetelése;
- Polgármesteri Hivatal zárófödémének hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje
- Iskola és Polgármesteri Hivatal épületgépészeti korszerűsítése
- Polgármesteri Hivatalhoz levegő hőforrásra alapozott hőszivattyú berendezés telepítése
- Energiatermelés mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló rendszer kialakítása;
- Napelemes rendszerek kialakítása Iskola és Polgármesteri Hivatal épületére
- Óvoda, konyha háztartási méretű Napelemes kiserőmű kialakítása
- Az épületek projektarányos akadály-mentesítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70 491 217 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Jászfelsőszentgyörgyön című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázati konstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45214100-1

További tárgyak:

45214200-2
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Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: •Polgármesteri Hivatal: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Hrsz: 334/1
•Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent
György Általános Iskola Tagintézménye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110. Hrsz: 655
• Felsőjászsági Óvoda/Konyhai Intézmény Jászfelsőszentgyörgy Tagintézmény:
5111. Jászfelsőszentgyörgy, Tüzér u. 2. Hrsz: 339
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Iskola:
• Homlokzati hőszigetelés: A homlokzatokra 18 cm vastag polisztirolhab (például: Austrotherm AT
H80, vagy azzal egyenértékű, hővezetési tényező min. 0,040 W/mK), a lábazatokra 18 cm vastag
extrudált polisztirolhab (például: Austrotherm XPS TOP P, vagy azzal egyenértékű, hővezetési
tényező min. 0,040 W/mK) hőszigetelés kerül, a vonatkozó tűzvédelemi jogszabályoknak megfelelő
vastagságú záró réteggel. A fedőréteg a homlokzatokon 3 mm vastagságú ásványi kötőanyagú
vékonyvakolat megrendelő által választott és kivitelezővel egyeztetett színben, a lábazatokon 3 mm
vastag műgyanta kötőanyagú nemesvakolat megrendelő által választott és kivitelezővel
egyeztetett.
• Fűtött-fűtetlen teret határoló falszerkezet: A falszerkezet külső síkjára 14 cm vastag szálas
szigetelőanyagú hőszigetelés kerül (például: Knauf Insulation MPE terhelhető kőzetgyapot, vagy
egyenértékű, hővezetési tényező min. 0,040 W/mK), mely a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak
megkell felelnie.
• Zárófödém hőszigetelés: Az E gerendás béléstestes födémszerkezet felső síkjára 24 cm vastag
szálas szigetelőanyagú hőszigetelés kerül (például: Knauf Insulation MPE terhelhető kőzetgyapot,
vagy egyenértékű, hővezetési tényező min. 0,040 W/mK), mely a vonatkozó tűzvédelmi
szabályoknak megkell felelnie.
• Nyílászárók: A nyílászárok megfelelnek a jelenleg hatályos követelményértékeknek, ezért
cseréjükre nem kerül sor.
• Napelemek: 24 db napelem (6,24 kW teljesítménnyel) kerül telepítésre.
• Tetőhéjalás: Az épületen nem kerül sor a héjalás cseréjére, az esetleges napelem telepítés során
sérült elemek pótlásán kívül.
• Bádogos szerkezetek: A szigetelési munkálatok befejezése után a meglévő esővíz-elvezető
rendszer kerül visszaépítésre.
Polgármesteri Hivatal:
• Homlokzati hőszigetelés: A homlokzatokra 18 cm vastag polisztirolhab (például: AUSTROTHERM
GRAFIT REFLEX, vagy egyenértékű), a lábazatokra 18 cm vastag zártcellás polisztirolhab (például:
URSA XPS N-III-PZ-I, vagy egyenértékű) hőszigetelés kerül, a vonatkozó tűzvédelemi
jogszabályoknak megfelelő vastagságú záró réteggel. A fedőréteg a homlokzatokon az fő és
melléképületen 1,5 mm vastagságú ásványi kötőanyagú vékonyvakolat törtfehér színben (például:
Baumint Life: 0079, vagy egyenértékű), a lábazatokon 2,0 cm vastag műgyanta kötőanyagú
nemesvakolat barna színben (pl.: Baumit Life: 0621, vagy egyenértékű).
• Zárófödém hőszigetelés: A borított gerendás födém felső síkjára 25 cm vastag szálas
szigetelőanyagú hőszigetelés kerül (például: ROCKWOOL Steprock ND terhelhető kőzetgyapot, vagy
egyenértékű), mely a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak megkell felelnie.
• Nyílászárók: Fa vagy műagyag tokszerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre az épület teljes
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részén. A nyílászárókba három rétegű üvegezés kerül.
• Napelemek: 40 db napelem (10,4 kW teljesítménnyel) kerül telepítésre.
•Tetőhéjalás: Az épületen nem kerül sor a héjalás cseréjére, az esetleges napelem telepítés során
sérült elemek pótlásán kívül.
• Villámhárítók: A villámhárítók a jelenleg hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően
lesznek kiépítve. A levezetőket védőcsőben a homlokzati hőszigetelésbe rejtve hozzuk el.
• Bádogos szerkezetek: Új Horganyzott acéllemez ereszcsatornák és lefolyók kerülnek kialakításra.
Óvoda:
A 36 db napelem a cserépborítású főépületre kerül elhelyezésre az 1. számú melléklet elhelyezési
rajza alapján. A napelemek közelében a padlástérben kerül elhelyezésre a DC elosztó. Innen a DC
kábelek a tűzvédelmi leválasztó kapcsolóhoz csatlakoznak, majd a padlástéren keresztül a
melléképület raktárfalon elhelyezett inverterhez. Az AC kábel a raktár falán átvezetve csatlakozik az
épület külső falába süllyesztett villanyóra szekrényhez. Az áramut rajzot a 2. számú melléklet
tartalmazza.
A napelemek által termelt villamos energia a belső 0,4 kV-os hálózatába kerül betáplálásra. Abban
az esetben, ha a belső fogyasztás kisebb, mint a pillanatnyi termelés, akkor a többlet energia
kitáplálásra kerül az E.ON hálózatába. Ha a rendszer teljes pillanatnyi fogyasztása kisebb lenne,
mint a termelés, akkor az E.ON hálozatra történő csatlakozási ponton levő ad-vesz mérő adatai
alapján történik az elszámolás.
a) Napelemek:
A 260 Wp polikristályos napelemek egyenként 18 kg-os tömegűek, 1638 x 982 x 40 mm méretűek. A
beépített 36 db napelem összes teljesítménye 9,36 kWp.
b) Inverterek: Az alkalmazott Fronius Symo tipusú inverterek magas hatásfokú transzformátor
nélküli berendezések. Teljesítik az elosztói szabályzatban rögzített szabványok előírásait.
c) Szerkezetek:
A ferde cseréptetőre vagy gyártói megfelelőségi bizonylattal vagy egyedi statikai nyilatkozattal
rendelkező rögzítési rendszert lehet alkalmazni. A rögzítő sínek alumínium a tető kampók A2-es
acélból készülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás 10
2 Késedelmi kötbér 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati Ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Jászfelsőszentgyörgyön című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosító számú
pályázati konstrukció
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai korszerűsítése Jászfelsőszentgyörgyön című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00002
azonosító számú pályázati konstrukció keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3526. Miskolc, Szeles utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23036190-2-05
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71 001 155
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70 491 217
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyílászáró
gyártás,- beépítés
Bádogos munkák
Kőműves munkák
Szigetelési munkák
Gépészeti munkák
Villanyszerelés
Napelem-szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Referencia Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. út. 3
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10584363-2-16
Hivatalos név: ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3526. Miskolc, Szeles utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23036190-2-05
Hivatalos név: LAD-ÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5322. Tiszaszentimre, Ív u. 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
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Hivatalos név: MARANELLÓ-2001 Építőipari és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5000. Szolnok, Panel utca 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658363-2-16
Hivatalos név: Pannon Építő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1185. Budapest, Üllői út 731.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12414077-2-43
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/09 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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