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Eredménytájékoztató Veszprém MRFK Ajka energetika

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/125
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.01.
Iktatószám: 12444/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: 8400 Ajka, Rákóczi u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság

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: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71178260
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 2
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Péter
Telefon: +36 88544616
E-mail: halaszp@veszprem.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

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)
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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) bekezdés]
Egyéb:

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x 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
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Veszprém MRFK Ajka Rk energetikai felújítása
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Hivatkozási szám: EKR001114612020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben NFSI feladatai között nevesítésre került többek között a
2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja
(továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú
beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00075 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az
ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 149839764 (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: Veszprém MRFK Ajka energetikai korszerűsítés
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 45231400-9

45300000-0
45310000-3
45320000-6
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45321000-3
45442100-8
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8400 Ajka, Rákóczi u. 1.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, 8400 Ajka, Rákóczi u. 1. szám alatti 
épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de 
határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a 
mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős 
hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és 
födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét valamint villamos 
energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM 
rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés 
energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. 
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső 
határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati 
falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, pincefödémnek, árkádfödémnek és sétáló 
födémnek. A lapostetők és sétálófödém hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a 
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem 
megfelelő homlokzati nyílászárókat. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek 
is. 
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb nettó mennyiségei: 
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: 
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 522 m2 
Lapostető utólagos hő,- hang és vízszigetelése kapcsolódó munkáival: 
- Lapostető EPS hő- és hangszigetelése: 745 m2 
Födém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: 
- Pincefödém EPS hő- és hangszigetelése: 186 m2 
- Sétálófödém kőzetgyapot hő- és hangszigetelése: 37 m2 
- Árkádfödém EPS hő- és hangszigetelése: 60 m2 
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: 
- Homlokzati EPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 1536 m2 
- Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása: 145 m2 
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival 
Napelemes energiarendszer kialakítása teljesítmény: 30,24 kWp (108 db 280 Wp napelem) 
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal 
egyenértékű teljesítést is elfogadja, az egyenértékűség igazolása AT feladata. 
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a 
megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
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A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, részletes/tételes
mennyiségek a műszaki leírásban találhatóak meg. 
Tárgyi építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint nem minősül építési engedély
köteles tevékenységnek. 
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os
tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy
a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt
ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001)
szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander,
WinRAR).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 3. A kötelező 36 hónap jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / 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
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00075

II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a munkaterület átadásáról számított 240 naptári napban
értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
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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
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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:

24481 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
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: Veszprém MRFK Ajka energetikai korszerűsítés
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
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V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/23 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20389842
Postai cím: Radnóti Tér 2/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@veszprember.hu
Telefon: +36 304876334
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27311729219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149839764
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
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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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:

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:
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: VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20389842
Postai cím: Radnóti Tér 2/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27311729219

Hivatalos név: Best Grundbau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87585506
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 18
Város: Taksony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25123036213

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:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

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:

2021/06/28 (éééé/hh/nn/)
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
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges


	Eredménytájékoztató Veszprém MRFK Ajka energetika

