Iktatószám: HKT-106/2017.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült
2017. augusztus 8. 10.00 órai kezdettel a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
tárgyalójában (7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.)

Tárgy
A Szekszárdi Szakképzési Centrum (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.), mint ajánlatkérő által
„Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben” címen, és
HKT-106/2017. azonosító számon indított feltételes közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
bontása

Jelen vannak
A bontási jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

Az eljárás megindítása
Ajánlatkérő képviseletében eljáró Dr. Schablauer Péter felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó ismerteti, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrum a fenti címen hirdetmény nélküli
feltételes közbeszerzési eljárást indított a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban:
Kbt.) harmadik részének 115.§ (1) bekezdés alapján, amelyen az alábbi ajánlattevőket hívta fel az
eljáráson való részvételre:
EU-SOLAR Zrt.
HelioActive Rendszerintegrátor Kft.
NAP-ENERGETIKA Kft.
STABIL-INVEST KFT.
T-WALL Kft.

7635 Pécs, Abaligeti út 14.
1119 Budapest, Hengermalom út 6. C. lház. I. em. 36.
7146 Várdomb, Római utca 5.
1149 Budapest, Pillangó park 7. VI. em. 95.
7100 Szekszárd, Klapka György lakótelep 1. földszint 2.

A közbeszerzési eljárás becsült értéke és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
ismertetése
Ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 68.§ (4)
bekezdésben előírtak alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
a közbeszerzési eljárás becsült értéke:
1. részajánlati kör: Szekszárdi SZC szekszárdi tagintézményei
2. részajánlati kör: Szekszárdi SZC dombóvári tagintézményei
3. részajánlati kör: Szekszárdi SZC tamási tagintézménye

nettó 70.318.150 Ft
nettó 44.015.734 Ft
nettó 26.193.000 Ft
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a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összege:
1. részajánlati kör: Szekszárdi SZC szekszárdi tagintézményei
2. részajánlati kör: Szekszárdi SZC dombóvári tagintézményei
3. részajánlati kör: Szekszárdi SZC tamási tagintézménye

nettó 70.318.150 Ft
nettó 44.015.734 Ft
nettó 26.193.000 Ft

Ajánlatok bontása
Ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megállapítja, hogy
az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig, azaz 2017. augusztus 8. 10.00
óráig 3 azaz három darab ajánlatot nyújtottak be.
A fenti tájékoztatást követően Ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékot felbontja, és a Kbt. előírásainak
megfelelően ismerteti ajánlattevők nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempontok
vonatkozásában megajánlott értékeket az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Szekszárdi SZC szekszárdi tagintézményei
Ajánlattevő neve:

HelioActive Rendszerintegrátor Kft.

Ajánlattevő címe:

1119 Budapest, Hengermalom út 6. C. lház. I. em. 36.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

57.053.750 Ft

48 hónap

5 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

Ajánlattevő neve:

STABIL-INVEST KFT.

Ajánlattevő címe:

1149 Budapest, Pillangó park 7. VI. em. 95.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
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műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)
Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

Ajánlattevő neve:

EU-SOLAR Zrt.

Ajánlattevő címe:

7635 Pécs, Abaligeti út 14.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

70.620.550 Ft

24 hónap

20 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

2. részajánlati kör: Szekszárdi SZC dombóvári tagintézményei
Ajánlattevő neve:

HelioActive Rendszerintegrátor Kft.

Ajánlattevő címe:

1119 Budapest, Hengermalom út 6. C. lház. I. em. 36.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

35.595.800 Ft

48 hónap

5 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.

3

Iktatószám: HKT-106/2017.

Ajánlattevő neve:

STABIL-INVEST KFT.

Ajánlattevő címe:

1149 Budapest, Pillangó park 7. VI. em. 95.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

43.721.000 Ft

24 hónap

11 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

Ajánlattevő neve:

EU-SOLAR Zrt.

Ajánlattevő címe:

7635 Pécs, Abaligeti út 14.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

44.171.650 Ft

24 hónap

20 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

3. részajánlati kör: Szekszárdi SZC tamási tagintézménye
Ajánlattevő neve:

HelioActive Rendszerintegrátor Kft.

Ajánlattevő címe:

1119 Budapest, Hengermalom út 6. C. lház. I. em. 36.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg
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A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

5 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

Ajánlattevő neve:

STABIL-INVEST KFT.

Ajánlattevő címe:

1149 Budapest, Pillangó park 7. VI. em. 95.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

26.099.500 Ft

24 hónap

11 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

Ajánlattevő neve:

EU-SOLAR Zrt.

Ajánlattevő címe:

7635 Pécs, Abaligeti út 14.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai
gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva (év)

26.296.025 Ft

24 hónap

20 év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg
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Bontási jegyzőkönyv lezárása
Jelenlévők a bontási eljárással kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tettek. Ajánlatkérő
képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a bontási jegyzőkönyvet 10.15
órakor lezárta, valamint a Kbt. 68.§ (6) bekezdésében előírtak megfelelően gondoskodik arra
vonatkozóan, hogy a bontási jegyzőkönyv elektronikus úton megküldésre kerüljön valamennyi
ajánlattevő részére.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM
rendelet 6. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a bontási jegyzőkönyvet
ellenjegyzem:
Kmft.

Ajánlatkérő képviseletében:

Dr. Schablauer Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
nyilvántartási szám: 00182

Kapja:
Melléklet:

valamennyi ajánlattevő
jelenléti ív
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