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Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet  
Összegezése az ajánlatok elbírálásáról 

 
„Villamos energia központ fejlesztése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú 

projekt keretében” 
 tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Villamos energia központ fejlesztése a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos 
tervezési és az Ajánlatkérő által jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció alapján megvalósítandó 
kivitelezési feladatok ellátásával a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt 
keretében 
  
Nyertes ajánlattevő feladata a villamos energia központ normál üzemi hálózatának 1700kVA 
(2500A) bővítése. A hálózat elemeit úgy kell méretezni és kiválasztani, hogy egy későbbi ütemben 
- a 0,4kV-os főelosztó cseréjével - a normál üzemi hálózat kapacitása 2000kVA (3000A) lehessen.  
 
A meglévő 2db 1,6MVA-es transzformátor helyett 2db 2,0MVA-es transzformátort kell beépíteni 
 
 
A meglévő 2db 1,6MVA-es transzformátor  helyére 2db 2,0MVA-es olajszigetelésű csökkentett 
veszteségű transzformátort kell beépíteni belsőtéri kivitelben védőburkolat nélkül. 
 
Főbb műszaki adatok: 

 Védettség:    IP00 

 Névleges teljesítmény:   2000MVA 

 Primer feszültség:   11000V 

 Fokozatkapcsoló tartománya:  +-2,5% 

 Szekunder feszültség:   420V 

 Frekvencia:    50Hz 

 Fázis szám:    3 
Az elhelyezés rezgéscsillapító alátétekre kell, hogy történjen, az elhelyezés után a transzformátor 
fém részeit földelni kell. 
A 11kV-os csatlakozás egyterű kábelekkel kell, hogy történjen. 
A transzformátor védelem elemeit (termisztorok, hőelemek) a 11kV-os kapcsolótérben 
elhelyezett hőfokvédelmi készülékbe árnyékolt kábellel kell bekötni. 
 
A 0,4kV-os főelosztó zárlati szilárdságát felül kell vizsgálni. Mindkét betápláló mezőnél a 
táblaműszereket korszerű digitális kijelzős kombinált mérőkészülékre kell cserélni (áram, 
feszültség, teljesítmény és villamos energia fogyasztás mérésének lehetőségével). A mérőkészülék 
alkalmas kell legyen épület felügyeleti rendszerhez való csatlakozatásra. A 0,4kV-os főelosztóba 
mindkét betápláló mezőnél kombinált B-C túlfeszültség levezetőt kell beépíteni. 
Az átalakítással érintett helyiségekben új por és páramentes lámpatesteket kell elhelyezni. Az 
elektromos kapcsolótérben 3db 230V-os szerviz dugaljat kell elhelyezni, illetve a kapcsolótér 
biztonsági világítását inverteres lámpatesttel kell megoldani. 
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A transzformátorok és a primer oldali 11 kV-os kapcsoló berendezések közötti kábeleket a 
felújítás során cserélni szükséges.  
A transzformátor szekunder oldalán elmenő 0,4kV-os áramsínezést felülvizsgálni, szükség esetén 
átalakítani, szigeteléseit cserélni szükséges. 
 
Kivitelezés során a meglévő földelő hálózatot felül kell vizsgálni. 
 
A technológiai kivitelezéssel érintett helyiségek építészeti javításait is el kell végezni.  
A transzformátorkamrák levegő elvezetésének építészeti újragondolásával és ventillátorok 
beépítésével, meg kell oldani a transzformátor kamrák gravitációs és gépi szellőztetését.  
Árnyékoló előtető építésével meg kell akadályozni transzformátorkamrák nyári napsütés okozta 
felmelegedését. 
 
A kiviteli tervdokumentáció elkészítése a Nyertes ajánlattevő feladata. A kiviteli terv készítése 
során minden vonatkozó jogszabályt, szabványt, gyártói előírást és szakmai ajánlást be kell tartani. 
Betervezni és beépíteni csak olyan termékeket lehet, amelyek megfelelnek a vonatkozó 
előírásoknak és rendelkeznek a jogszabályokban, szabványokban előírt minősítésekkel. 
A tervezés és a kivitelezés során különös figyelmet kell fordítani, arra hogy a kivitelezés egy 
működő kórház területén történik. A kiviteli tervdokumentáció 11kV-os villamos technológiai, 
építészeti, épületgépészeti tervekből áll. 
 
Részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás figyelemmel a Kbt. 122/A § (1) bekezdésére. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: A beszerzés becsült értéke nem érte el a nettó 150.000.000.- Ft-ot. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: Jelen eljárásban nem releváns. 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívás 2014. január 17. napján 
került megküldésre közvetlenül három ajánlattevőnek. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
 
b)Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett 
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került 
elvonásra, átcsoportosításra:  
Jelen eljárásban nem releváns. 
 
c)Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: Jelen eljárásban nem releváns. 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
Tárgyi közbeszerzési eljárásban összesen 3 db ajánlat érkezett. 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
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annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség 
esetén részenként): 
 
1. 
Ajánlattevő neve: Tisza Energia Villanyszerelő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 3580 Tiszaújváros, Izabella u. 6. 
Nettó ajánlati ár: 45.875.172.- Ft 
2. 
Ajánlattevő neve: Bauviv Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 127. 
Nettó ajánlati ár: 43.212.928.- Ft 
 
Ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére mind gazdasági-pénzügyi, mind műszaki-
szakmai szempontból, ajánlatuk érvényes, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk 
megfelel az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. 
 
b)Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): --- 
 
c)Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: --- 
 
d)Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot:  
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

Szatmárvill Kft. (4700 Mátészalka, Dózsa György út 175.) 
 
1. 
Az eljárást megindító felhívás 20. pontjának 14.) alpontja értelmében ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény 
hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 
 
Ajánlattevő ajánlatának 3. oldalán csatolta nyilatkozatát a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdéséről, 
azonban abban aláhúzással vagy más módon nem jelölte meg, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, 
kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, avagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá. 
 
Ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak 
minősül-e, avagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá. 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem pótolta a hiányosságot, amelynek alapján a 
hiányosság ismételten már nem pótolható, ezáltal hiánypótlás keretében nincs lehetőség e 
tekintetben az ajánlat megfelelővé tételére. 
 
A fentiek alapján a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint ajánlattevő ajánlata érvénytelen arra 
tekintettel, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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2. 
Az eljárást megindító felhívás 8. pontjának P.1. pontja szerint ajánlattevőnek (közös 
ajánlattevőnek) 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pont alapján csatolnia kell az előző 
három üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (villamos szerelési munka) – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései. A 
dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a P.1.) pont előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az alkalmassági 
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fentiekben előírt dokumentumok benyújtása 
helyett. 
Ajánlattevő ajánlatában csatolta ajánlatában teljes általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételről szóló cégszerű nyilatkozatát, azonban az nem az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző három üzleti évre vonatkozik. 
 
Alkalmasság minimumkövetelményeként került előírásra, hogy alkalmatlan az Ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), amennyiben az előző három üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti (villamos 
szerelési munka)árbevétele nem éri el összesen a nettó 20 millió Ft-ot.  
 
Ajánlattevő ajánlatában csatolta az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló 
cégszerű nyilatkozatát, azonban az nem az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három 
üzleti évre vonatkozik. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében az üzleti év az az 
időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik - a (2)-(13) 
bekezdésben foglaltak kivételével - a naptári évvel. 
  
A fenti alkalmassági feltételt előíró eljárást megindító felhívás 2014. január 17-én került feladásra, 
erre tekintettel az előző három üzleti évnek 2011, 2012, 2013. naptári évek tekintendők. 
 
Ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő csatolja az árbevételre vonatkozó nyilatkozatát 2011., 2012., 
2013. naptári évek tekintetében. Amennyiben ajánlattevő tekintetében a naptári évtől eltérő üzleti 
év meghatározásának lehetősége, vagy más ok folytán a  2010., 2011., 2012. évi adatok az alapul 
veendőek, úgy ajánlatkérő kéri ajánlattevő indoklással ellátott erre vonatkozó nyilatkozatát. 
 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem pótolta a hiányosságot, amelynek alapján a 
hiányosság ismételten már nem pótolható, ezáltal hiánypótlás keretében nincs lehetőség e 
tekintetben az ajánlat megfelelővé tételére. 
 
A fentiek alapján a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint ajánlattevő ajánlata érvénytelen arra 
tekintettel, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
3. 
Az eljárást megindító felhívás 8 pont M.1. pontja szerint a 310/2011 Kormány rendelet 15.§ (2) a) 
pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-
átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített jelen közbeszerzés 
tárgyának megfelelő (villamos szerelési munka) referenciákat. 
A referenciákat a 310/2011 Kormány rendelet 16 § (5) bekezdése szerint szükséges igazolni. 
A referenciák ismertetését minimálisan az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni: 
- Szerződést kötő másik fél neve, címe  

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=875&srcid=ol7716&tvalid=2014.1.1.#sid131584
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=875&srcid=ol7716&tvalid=2014.1.1.#sid141312
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=875&srcid=ol7716&tvalid=2014.1.1.#sid141312
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- Referenciát nyújtó neve, elérhetősége, 
- Szerződés tárgya, rövid ismertetése (minden olyan adat, amely alapján az alkalmassági  
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható) 
- A sikeres műszaki átadás-átvétel ideje (ÉV/HÓ/NAP) 
- A teljesítés helye, 
-Az ellenszolgáltatás nettó értéke 
- A saját teljesítés mértéke 
-Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e 
 
Amennyiben a saját teljesítés mértéke az egyes referencia munkák tekintetében nem éri el a 100%-
ot, úgy az ajánlattevő a saját teljesítés mértékéig igazolhatja alkalmasságát. Ebben az esetben a 
saját teljesítés mértékének szükséges elérnie az adott alkalmassági minimumkövetelményt, 
továbbá a referenciaigazolásban illetve nyilatkozatban a 100%-os teljesítési adatok mellett az 
ajánlattevő saját teljesítésének adatait is meg kell jelölni. Ha a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők 
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében 
köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása 
mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
 
Alkalmasság minimumkövetelményeként került előírásra, hogy alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított öt évben (60 hónapban) befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített összesen legalább nettó 20 millió HUF értékű villamos szerelési munka tárgyú 
referenciával. Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető. 
 
A 310/2011. Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésének második mondata értelmében a 15. § (2) 
bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni. 
A Korm. r. 16.§ (3) bekezdésének első mondata alapján a 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a 
Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolással kell igazolni. 
 
Ajánlattevő az M/1 pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolását érintően ajánlatához 
nem csatolta a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. 
 
Ajánlatkérő kérte pótolni a szerződést kötő másik fél által adott igazolás benyújtását. 
 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem pótolta a hiányosságot, amelynek alapján a 
hiányosság ismételten már nem pótolható, ezáltal hiánypótlás keretében nincs lehetőség e 
tekintetben az ajánlat megfelelővé tételére. 
 
A fentiek alapján a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja szerint ajánlattevő ajánlata érvénytelen arra 
tekintettel, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Ajánlattevő neve: Bauviv Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 127. 
Nettó ajánlati ár: 43.212.928.- Ft 
 
 
Ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelés szempontja alapján a 
legkedvezőbb érvényes ajánlat. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére mind gazdasági-
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pénzügyi, mind műszaki-szakmai szempontból, ajánlata érvényes, vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltaknak, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. 
 
b)A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Jelen eljárásban nem 
releváns. 
 
12.A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
b)A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Jelen eljárásban 
nem releváns. 
 
13.A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni:  
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 10% feletti alvállakozó megjelölésére nem került sor. 
b)A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Jelen eljárásban 
nem releváns. 
 
14.Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Jelen eljárásban 
nem releváns. 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
2014. február 27. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2014. március 8. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. február 26. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. február 26. 
 
18. Az összegezés módosításának indoka: Nem releváns. 
 
19. Az összegezés módosításának időpontja: Nem releváns. 
 
20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: Nem releváns. 
 
21. Az összegezés javításának indoka: Nem releváns. 
 
22. Az összegezés javításának időpontja: Nem releváns. 
 
23. A javított összegezés megküldésének időpontja: Nem releváns. 
 
24. Egyéb információk: Nem releváns. 

 


