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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

  
I. szakasz: Ajánlatkérő 

 
I.1) Név és címek

1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 
 

Postai cím: Szent Vendel u. 17/A. 
 

Város: Székesfehérvár Postai irányítószám: 8000 
 

II. szakasz: Tárgy 
 

II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tóvárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.) 

lapostető szigetelési munkái  
II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Előzmények: 

Az Univáz rendszerű háromszintes intézmény 3 pavilont tartalmazó tantermi szárnyból, 

tornateremből és a két részt összekötő kiszolgáló részből áll két nagy méretű belső udvarral. A 

lapostető szigetelése a tornaterem felett már elkészült, a tantermi szárnyak és összekötő folyosók 

feletti tetőrészek szigetelése a mostani beruházás tárgya. Jelenleg az épület több helyen beázik, a 

tetőszigetelő lemezek felgyűrődtek, a pontra lejtés eldeformálódott a víz nem jut el az 

összefolyókig, tetőösszefolyók sok helyen eldugultak, a tetőszigetelő anyag több helyen 

repedezett, a tető hőszigetelése az évek folyamán tönkrement. 

Felújítás: 

A tornaterem feletti tető kivételével szükséges a teljes – az iskolánál mintegy 1620 m2-es – 

tetőszigetelés elkészítése korszerű pvc anyagból. 

Műszaki tartalom (melléklet kiírásnak megfelelően): 

A meglévő tetőszigetelést az attika falak mentén és a felgyűrődött felületeken 

feszültségmentesíteni kell, majd a lefolyók felé 3%-os pontra lejtést kell biztosítani. A megfelelő 

szigetelés kialakításához nem szükséges a jelenlegi attikafal magasítása, a jelenlegi attikához 

mechanikusan rögzíthető az új kialakítása fóliabádog attikaszegély. A csatlakozásoknál, 

toldásoknál a megfelelő tömítésről gondoskodni kell. 

A tetőn készülő új lejtésképzés elkészülte után 1,5 mm PVC tetőszigetelés kerül kialakításra, 

alatta 300 g/m2 geotextília elválasztó réteggel. A vízszigetelést a meglévő födémhez, mechanikai 

rögzítéssel kell kialakítani.  

A meglévő, szigetelésjavítással érintett tetőszakaszon lévő 11 db és a tetőfelújítással nem érintett 

belső udvar fölötti tetőszakaszon lévő 5 db strangszellőző, valamint 1 db tetőkibúvó körül a 

csapadékvíz elleni szigetelést szakszerű körbe gallérozással kell megoldani. A meglévő 

párakiszellőzőket is cserélni kell. A tetőn meglévő gépészeti berendezések kültéri egységeinek 

fogadószerkezete körül a csapadékvíz elleni szigetelést szakszerű körbe gallérozással kell 

megoldani. 

Hulladékgazdálkodás: 

A bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, hulladék-nyilvántartó lappal történő igazolással 

történjen. A tetőn visszabontott régi szigetelést veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Munkavédelem: 

A zajt okozó munkák végzése során fülvédő használata kötelező. 

5 métert meghaladó magasságban csak bekapcsolt övvel szabad dolgozni. A telepített vagy 

mozgatható állvány feleljen meg a vonatkozó előírásoknak. Csak kereskedelmi forgalomban 

kapható és minőségellenőrző intézet által elfogadott létrán szabad dolgozni. 2 méter feletti 

magasságban 2 személynek kell egyidejűleg a helyszínen tartózkodni. A kivitelezés során a 

helyszínen elsősegély dobozt kell tartani. 
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A munkavégzés előkészítésére vonatkozóan: 

Kivitelezőnek műszaki ütemtervet kell készíteni, melyben figyelemmel kell lenni az intézmények 

működéséhez szükséges igények betartására, az intézmény működését a munkavégzés nem 

zavarhatja. A kivitelezés során folyamatos együttműködés szükséges a Székesfehérvári 

Intézményi Központtal és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári 

Tankerületével. Kivitelezés során az épületbeázásának megakadályozásáról gondoskodni kell. 

A közbeszerzési műszaki leírásában és a költségvetési kiírásban feltűntetett anyagok, 

berendezések a közbeszerzés tárgyának ajánlatkérő által megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és 

közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 

a megnevezések mellé kell érteni, ajánlatkérő az egyenértékű teljesítést elfogadja. 

Ajánlattevő a fentieknek megfelelően jogosult a megjelölt anyagokkal, berendezésekkel 

egyenértékű anyagok, berendezések beépítésére ajánlatot tenni, azzal, hogy ebben az esetben az 

ajánlat részeként be kell nyújtania a beépíteni tervezett, egyenértékű anyagok, berendezések 

felsorolását, bemutatását is tartalmazó műszaki specifikációt és az egyenértékűség igazolására az 

anyag, berendezés minőségi, illetve műszaki paramétereit legalább összefoglalóan tartalmazó 

gyártói adatlapot, illetve minőségi bizonylatot. 

IV. szakasz: Eljárás 
 

IV.1) Meghatározás 
 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: Az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el 

a nettó 300 millió forintot. 
 

IV.2) Adminisztratív információk 
 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1

 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2
 2017/04/27 

(év/hó/nap) 
 

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

ismertetése:
2
  

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1
  

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés  
Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2
  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Nem érkezett ajánlat (Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont). 

o A szerződés megkötését megtagadták 
 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen o nem 
 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
2
  

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

V.2 Az eljárás eredménye
2
  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [ ]  
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

 
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 

az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 

oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
2 

1-100
 

 

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:
2  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai:  
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 o igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
2
 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:
2
  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 

ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 

VI.1) További információk:
2
  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)  
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/05/11 (éééé/hh/nn) 

 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/05/11 (éééé/hh/nn) 

 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka

2
  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja
2

 (éééé/hh/nn)  
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja

2
 (éééé/hh/nn)  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka
2
  

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja
2
 (éééé/hh/nn)  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja
2
 (éééé/hh/nn)  

VI.1.10) További információk:
2
  

1
 szükség szerinti számban ismételje meg  

2
 adott esetben 

 

 


