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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: MTA Természettudományi Kutatóközpont 

Postai cím: Magyar tudósok krt. 2 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének 

bővítése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

Építési beruházás. 

 

Ajánlatkérő számítógép termének hűtését ellátó meglévő 1 db szekrényklíma hűtőberendezés mellé 

további 2 db klímaszekrény kialakítású technikai hűtőberendezés, és annak teljes körű szerelése, 

beüzemelése. A szükséges hűtőteljesítmény készülékenként min. 55 kW/db, max. 65 kW/db. 

A műszaki tartalom a Megrendelő által biztosítandó kiviteli tervek alapján kerül meghatározásra. 

A készülékek közül kettő főberendezésként (master-slave), a harmadik üzemi tartalékként működik.  

A berendezések szabadhűtésre is alkalmas kivitelűeknek kell lennie. A beltéri szekrényklíma 

egységet a számítógépterembe, álpadlóra állítva, a kültéri egység a tetőn kerül elhelyezésre. A 

munkának nem része a rack szekrények mozgatása, sőt a kivitelezés során kiemelten ügyelni kell a 

meglévő technológia zavartalan működésére. A szükséges mértékű mozgatást Ajánlatkérő saját 

hatáskörében, saját erőforrással látja el, előre egyeztetett ütemezés szerint. A két egység közötti 

vízvezeték részben meglévő, melyet fel kell használni, csakúgy, mint az előre biztosított erősáramú 

ellátást. A meglévő csővezetékbe új lírát és tartókat kell építeni. 

A kivitelezésnek teljes körűen tartalmazni a kell a készülékek beszállítását, anyagmozgatását, víz- 

erős- és gyengeáramú, cseppvíz oldali szerelését és bekötését, a szükséges szakipari munkákkal 

együtt, különös tekintettel a daruzás, gépalapok, erősáramú hálózat átalakítása, kiegészítése, 

beüzemelés, beszabályozás, továbbá minden nemű segéd- és kiegészítő munkálatok. 

Ajánlatkérő épületgépész szakági kiviteli tervet ad a műszaki leírás részeként. 

A készülékek épületfelügyeleti rendszerbe kötése nem tárgya az eljárásnak, de a készülékek 

távindítási lehetőséggel kell, hogy rendelkezzenek, és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy 

feszültségmentes kontaktusokkal tudjanak kommunikálni épületfelügyeleti illeszthetőség érdekében. 

A szivattyúk addig állandó üzemben működnek, a beruházást követően Megrendelő saját 

határkörében kötteti be a BMS rendszerbe.  

A telepítendő klímaberendezésnek alkalmasnak kell lennie a tűzjelzés leállítási funkciójának 

fogadására, azonban ennek kábelezését, kiépítését Ajánlatkérő saját hatáskörben végzi. 

CPV: 45331200-8 Szellőzés és légkondicionálás szerelése 
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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. 113. § szerinti nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

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  2017. 07. 21..  

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

ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: „MTA TTK épületében a szerverterem 

hűtési rendszerének bővítése” 

Az eljárás eredményes volt  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: Kbt. 75. § (2) b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az egyetlen ajánlatot tett ajánlattevővel 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 
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Az ajánlattevő neve: DENCO Kft. 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9. 

 

Az ajánlat értékelésre kerülő főbb tartalmi elemei: 

 

1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 44.290.891,-  

2. Vállalt jótállás hónapban (a kötelező 24 hónap jótálláson felül megajánlott legfeljebb 

60 hónap): 60  

3.A megajánlott hűtőberendezés EER értéke: 2,94 

Az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti lehetőség alapján a Kbt. 69. §-tól eltérően az 

ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, az 

ajánlat érvényességét nem vizsgálta. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti lehetőség alapján a Kbt. 69. §-tól eltérően az 

ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

Az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti lehetőség alapján a Kbt. 69. §-tól eltérően az 

ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése Az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti lehetőség alapján 

a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás 

eredménytelenségéről szóló döntést 

Ajánlati ár/ Súlyszám:70   

Vállalt jótállás (hónap) (a kötelező 24 hónap jótálláson felül megajánlott legfeljebb 60 hónap)/ / 

Súlyszám: 15 

A megajánlott hűtőberendezés EER értéke / Súlyszám 15 1 2 20   2 

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

értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám  

alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében 2 

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:  
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1. Az Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül) szempont esetében az Ajánlatkérő a 

Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a 

továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában rögzített fordított 

arányosítás módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. 

2. A Vállalt jótállás szempont esetében az Ajánlatkérő a Útmutató 1. sz. mellékletének  

1. arányosítás pontjának B) bb) alpontjában rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az 

értékelést a közbeszerzési dokumentuman részletezettek szerint:– A vállalt jótállás szempontot 

hónapban egész számban kell megadni. 

A Vállalt jótállás szempont esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást 

vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati 

elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az 

annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 

ad: Ennek megfelelően a 60 hónapnál kedvezőbb  vállalások esetén ajánlatkérő a 60 hónapnak 

megfelelő pontot ad. 

3. A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetében az Ajánlatkérő az Útmutató . 1. sz. 

mellékletének 1. arányosítás pontjának B) bb) alpontjában rögzített egyenes arányosítás módszerével 

végzi az értékelést a közbeszerzési dokumentuman részletezettek szerint.–  Az EER érték két tizedes 

értékig  kell megadni  

A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetén az EER érték számolása:  

 

a megajánlott beltéri egység total hűtőteljesítménye, kW/berendezés összes villamos teljesítmény 

igénye, kW, az alábbi üzemállapotban: nyári üzem: 35°C külső hőmérséklet, 40% páratartalom, belső 

hőmérséklet: 22°C, 45% páratartalom; az összes villamos teljesítménybe bele kell számolni a beltéri 

egység ventilátor(ok), kompresszor(ok), kültéri egység ventilátor(ok), vezérlő automatikák, és a 

működéshez szükséges egyéb fogyasztók villamos teljesítményét, kivéve a párásítást és a vízkörbe 

szerelt szivattyút.. EER = (beltéri egység total hűtőteljesítménye,kW)/(berendezés összes villamos 

teljesítmény igénye,kW)2 

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

kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen   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, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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), adószáma 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: 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

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. augusztus 25. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. augusztus 25. 

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 
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