
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: Hőgyész Nagyközség Önkormányzata  

Postai cím: Kossuth utca 1. 

Város: Hőgyész Postai irányítószám: 7191 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II.” elnevezésű, TOP-

4.1.1-15-TL1-2016-00021 azonosító számú pályázat keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási 

szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Az építési tevékenység megnevezése: orvosi rendelő épület átalakítása.  

 

Hőgyész belterület 467 hrsz-ú, Hőgyész, Fő utca 25. szám alatti ingatlanon található az egyszintes, 

magastetős épület. A meglévő épület hagyományos építésű, szintes ház, alacsony kihasználtsági szinttel. Az 

épületben jelenleg az orvosi rendelő funkcionál. Az épületben üzemelő funkció mindennapi működtetése, 

továbbá az ingatlan kihasználatlan részeiben új, a meglévő funkcióhoz kapcsolódó egyéb funkciók 

betelepítése mindenképpen az épület teljes felújítását, alaprajzi átalakítását és jelentős mértékű 

korszerűsítését igényli.  

 

Az elnyert pályázat segítségével az Építtető az épület alaprajzi átalakítását tervezi, teljes belső felújítással 

egybekötve. A földszinti és alagsori, használaton kívüli részek átépítésével és fejlesztésével kíván teret adni 

az új funkcióknak az Építtető. A takarékos létesítményüzemeltetés érdekében a homlokzati hőszigetelő 

rendszer kiépítését, az ehhez a rendszerhez kapcsolódó homlokzati nyílászárók cseréjét kívánja 

megvalósítani az Építtető. Ezen felül az épület állagvédelmét szolgáló és a településképi megjelenést 

javítandó a tetőfelület felújítását is tervezi Építtető, környezet- és költségtudatosság szempontjából pedig a 

tetőfelületre 10 kW fotovoltaikus napcella telepítését irányozta elő.  

 

A meglévő épület 2 szintes. Általános állapota megfelelő, mozgásra, süllyedésre utaló jelek minimálisan 

láthatók a falakon, de ezek állékonysági problémát nem okoznak. A falazatok valószínűleg égetett agyag-

kerámia termékekből (tégla) épülhettek. Az alagsor feletti födém nagyrészt acél gerendás, poroszsüveg 

boltozatos, de a leendő sószoba boltívesen falazott. A záró födém borított fafödémes, a tető-szerkezet 

magastetős kialakítású, héjalása és a fedélszék több helyen is azonnali felújításra szorul.  

 

- Alapozás: Az építkezés idején vélhetően tégla vagy beton sávalap készülhetett. A felújítás és átépítés a 

tervezet szerint a meglévő alapozást nem érinti.  

 

- Aljzat: Az épület padló rétegrendjeit a tervezett metszetek tartalmazzák.  

 

- Lábazat: A felújítás és átépítés a tervezet szerint a meglévő lábazati részek szerkezetét nem érinti, a 

lábazati rész csak homlokzati hőszigeteléssel kerül megújításra.  

 

- Vízszigetelés: Az épületen belül felújításra kerülő, alagsori helyiségek padló rétegrendjét megfelelő 



vízszigeteléssel kell ellátni. A tervezet szerint csak talajnedvesség jelenlétére kell számítani, ezért a 

szigetelés 1 réteg Villox O-V 4 T/K Extra bitumenes vastaglemez, teljes felületen a kellősített alapfelületre 

és egymásra olvasztva. A kivitelezés során be kell tartani a gyártó kivitelezési és felhasználási előírásait.  

 

- Falazat: A meglévő épület teherhordó falszerkezeteiben kevés változás történik, ezeket az alaprajzon 

jelöltük. Néhány új nyílást kell a főfalakban bontani, amikre Porotherm, feszített elemmagas áthidalók 

kerülnek, a gyártó beépítési útmutatója alapján elhelyezve. A nyílások bontását és bővítését csak a födém 

előzetes dúcolása után lehet megkezdeni. A dúcolatot a faltól 1 méterre, mindkét irányban merevítve kell 

megépíteni, a felelős műszaki vezető utasításai szerint. A falazatot ezután lehet megbontani. A falakat 

döntéssel bontani nem lehet, a keletkező tégla anyagot és törmeléket a bontási területen kívül kell deponálni. 

Az áthidalók felfekvései alatti pillérek csak kisméretű tömör téglából lehetnek, minimum 25/25 cm 

keresztmetszettel. A felfekvési felületeken az áthidalókat cementhabarcsba kell ágyazni. Az áthidalók építés 

alatti alátámasztására és a felettük lévő falazat kiékelésére fokozottan oda kell figyelni, és be kell tartani a 

gyártó kivitelezési és felhasználási előírásait!  

 

- Válaszfalak: A felújítás és átépítés a tervezet szerint a meglévő válaszfalakat az új alaprajzi kialakítás során 

végzett bontási, átalakítási mértékben érintik, illetve a falak felületképzése újul meg, változik.  

 

- Födém: A felújítás és átépítés a meglévő fa födémrendszer szerkezetét nem érinti. A faanyagot 

faanyagvédelmi szakértővel kell megvizsgáltatni, és az előírásai szerint kell kezelni.  

A poroszsüveg boltozatos födém acél gerendáit tartószerkezeti szakértővel felül kell vizsgáltatni, és az 

előírásai szerint kell a gerendákat kezelni. A felhasznált faanyagot gomba és rovar elleni védelemmel kell 

ellátni telítéssel, mártással vagy ecseteléssel. (Lignotol komplex, Biokomplex, stb.)  

 

- Fedélszék: A faanyagot faanyagvédelmi szakértővel kell megvizsgáltatni, és az előírásai szerint kell 

kezelni. A felújítás és átépítés a meglévő fa fedélszék szerkezetét szükség szerint érinti, a sérült és 

megrongálódott szerkezeti elemeket a meglévő héjalás elbontása és az új héjalás megépítése előtt cserélni, 

javítani szükséges. A felhasznált faanyagot gomba és rovar elleni védelemmel kell ellátni telítéssel, 

mártással vagy ecseteléssel. (Lignotol komplex, Biokomplex, stb.) 

 

- Héjalás: A felújítás és átépítés a meglévő héjalást érinti, a meglévő héjalás bontása és új cserepezés 

készítése megfelelő porhó elleni fóliaréteg beépítésével a tervezett beavatkozás. - Álmennyezet: A felújítás és 

átépítés során a földszinti rész felett kialakításra kerül hőszigetelt álmennyezet rétegrend szerint, melynél a 

tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.  

 

- Nyílászárók: A homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg a hőszigetelő rendszerhez igazodó, érvényben 

lévő előírásoknak megfelelő, új, műanyag nyílászárók beépítésével.  

A nyílászárók rejtett Roto-NT vasalattal, hibásműködtetés gátlóval ellátva készülnek. Az üvegezés 4-16-4-

16-4 mm-es, 0,7 W/m2K low-e, float, hőszigetelt üvegezés.  

 

- Burkolatok: A belső átalakítások során a meglévő padlóburkolatok elbontásra kerülnek, új, hőszigetelt 

padló rétegrendek felépítésével, rétegrendek szerint.  

 

- Hőszigetelés: A födémbe Knauf Insulation Ecose ásványgyapot filc hőszigetelés kerül, 20 cm 

vastagságban, folytonosított párazáró Bachl tecta-fol, párazáró PE fóliára.  

A padlóba lépésálló Austrotherm AT-N100 polisztirolhab lemez kerül, 8 cm vastagságban, felette 1 rtg. PVC 

fólia technológiai szigetelés, rétegrend szerint.  

A homlokzaton weber.therm classic graphite homlokzati hőszigetelő rendszert kell alkalmaz-ni, a lábazaton 

weber.therm plus lábazati rendszert.  

 

- Közművek: Az ingatlan az utcai víz-, szennyvíz-, gáz- és villamos hálózatra van rákötve. Átalakításuk, 

bővítésük , közmű és gépészeti kiviteli tervek szerint készül.  

 

- Villamos hálózat: Villamos kiviteli terv szerint kell kivitelezni. Az épületvillamossági rend-szer 

felülvizsgálata, alaprajzi és teljesítmény igény szerinti átalakítása, bővítése, -építése, -korszerűsítése 

mindenképpen elvárás. Továbbá a tetőfelületre tervezett 10 kW teljesítményű fotovoltaikus napcella 

rendszer kiépítése során a meglévő villamos rendszerhez igazítani kell a napelemes rendszert, így annak 



átalakítása, csatlakozási pont kialakítása is szükséges.  

 

- Villámvédelem: Villámvédelmi tervező vizsgálja a szükségességét, aszerint szükséges a kivi-telezést 

megtenni.  

- Gépészet: Gépészeti kiviteli terv szerint kell kivitelezni. Az épületgépészeti rendszer felül-vizsgálata, 

alaprajzi és teljesítmény igény szerinti átalakítása, bővítése, -építése, -korszerűsítése mindenképpen elvárás. 

A jelenlegi fűtési rendszer a mostani funkciót sem képes maradéktalanul kiszolgálni, ezért a bővítés és 

korszerűsítés itt is elengedhetetlen.  

 

- Kémények: Gépészeti kiviteli terv szerint kell kivitelezni.  

 

- Szellőzés: Gépészeti kiviteli terv szerint kell kivitelezni.  

 

- Csapadékvíz elvezetés: Közmű kiviteli terv szerint kell kivitelezni. A felújítás és átépítés a meglévő 

csapadékvíz-elvezető rendszert és szisztémát alapjaiban nem érinti. Az új hőszigetelő rendszer kiépítése 

során csak arra kell figyelni, hogy a meglévő csatorna részeket megfelelően kell az új helyére elhelyezni 

(hőszigetelés előtti lebontás és új helyre történő rögzítés). Továbbá arra továbbra is nagy hangsúlyt kell 

fektetni, hogy a tetőről lefolyó csapadék vizeket a lefolyó ereszcsatornákból, a saját telekre kell 

visszavezetni, és ott szükség szerint elszikkasztani úgy, hogy az ne az épület mellett szikkadjon el, vagy a 

közterületi csapadékvíz-elvezető rendszerbe kell bevezetni azt. 

 

Az akadálymentesítés megvalósítás kapcsán az Akadálymentesítési tervfejezetben leírtak az irányadók. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.  

 

A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a 

közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra: A Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-

testületének Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete szerint a Fő u. 23. 

szám alatt (hrsz.: 464) található Régi zsinagóga épület műemléki védettsége miatt műemléki környezetbe 

tartozik a 467 hrsz-ú ingatlan. Azonban a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által 

TO-04D/40/791-2/2017. iktatási számon kiadott állásfoglalás alapján az Építtető által tervezett építési 

tevékenység a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) 

Kormányrendelet előírásai alapján nem minősül örökségvédelmi bejelentés-köteles tevékenységnek. 

 

A nyertes ajánlattevő köteles a projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden 

tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés 

szempontjait az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (pl.: utólagos külső hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítése révén. Amennyiben a 

fejlesztéssel érintett épület a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy a beruházást 

követően a vizsgált épület legalább a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti „DD – korszerűt 

megközelítő” kategóriába essen a fejlesztést követően. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, amelyben a nyílt 

eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza ajánlatkérő. 

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: 2018/04/06 (éééé/hh/nn) 

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
 [ ] Elnevezés „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II.” 

elnevezésű, TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00021 azonosító számú pályázat keretében építési munkák 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében. 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  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): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

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

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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 



AKVA PLAST Tetőszigetelő Kft. (8656 Nagyberény, Pacsirta utca 22., adószám: 10430130-2-14) 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő megfelelően 

igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok és a 

lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 49.734.190,- Ft 

 

2. Vállalt jótállás (hónap)  

 

 

24 hónap 

3. A hátrányos helyzetű helyi lakosság 

bevonása (fő) 

1 fő 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2
 

(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.) 

 

  Az ajánlattevő neve: 

Bíró és Társa 

Épületgépészeti és 

Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

DEKOR 2008 

Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

AKVA PLAST 

Tetőszigetelő Kft. 

Az értékelés A 

részszempontok 

      

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelés

i és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelés

i és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelés

i és 

súlyszám 

szorzata 

Nettó 

vállalkozási díj 

(Ft) 

7 94,91 664,37 93,17 652,19 100,00 700,00 

Vállalt jótállás 

(hónap) 

2 50,50 101,00 50,50 101,00 50,50 101,00 

A hátrányos 

helyzetű helyi 

lakosság 

bevonása (fő) 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  766,37  754,19  802,00 

 

  Az ajánlattevő neve: 

Topa és Társa Építési 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Keleman Bau Invest Kft. 



Az értékelés A 

részszempontok 

    

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

és 

súlyszám 

szorzata 

Nettó vállalkozási 

díj (Ft) 

7 94,76 663,32 91,75 642,25 

Vállalt jótállás 

(hónap) 

2 1,00 2,00 1,00 2,00 

A hátrányos 

helyzetű helyi 

lakosság 

bevonása (fő) 

1 50,50 50,50 1,00 1,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  715,82  645,25 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100
 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: 

 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb 

nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során 

alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) 

III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 
ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket 

képviselő ajánlatban meghatározott érték 

A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 

 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően 

két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

 

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 

értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a 

legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során 

adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  

 

Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 

pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az alábbi képlet szerint:  



 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + 

Pmin. 

 

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire 

a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 

érték, amire a minimális pontszámot adja  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A jótállás esetében az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 

érték: 12 hónap, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték: 36 

hónap. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész 

hónapok ajánlhatók. 

 

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 

értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a 

legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során 

adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  

 

Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 

pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az alábbi képlet szerint:  

 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + 

Pmin. 

 

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire 

a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 

érték, amire a minimális pontszámot adja  

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Az ajánlattevőnek jelen részszempont tekintetében az ajánlatában meg kell jelölnie, hogy a szerződés teljesítése 

során hány fő, helyi álláskereső személy foglalkoztatását tervezi. 

 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 fő, az 

ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték: 3 fő. Az 1 főnél 

kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 

 

A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes 

tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 

összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

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

kiválasztásának indokai: 

AKVA PLAST Tetőszigetelő Kft. (8656 Nagyberény, Pacsirta utca 22., adószám: 10430130-2-14) 

Nettó vállalkozási díj: 49.734.190,- Ft 

Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, amely az Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő. 



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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
2
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2
 igen X 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: - 

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: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (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 

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 

bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az 

értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb 

ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 



Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében (AKVA 

PLAST Tetőszigetelő Kft., székhely: 8656 Nagyberény, Pacsirta utca 22., adószám: 10430130-2-14) végezte el 

a bírálatot, így a Bíró & Társa Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7173 Zomba, Alkotmány utca 

31., adószám: 11295815-2-17), a DEKOR 2008 Szolgáltató Kft. (székhely: 8130 Enying, Rákóczi út 30. 

adószám: 14238428-2-07), a Topa és Társa Építési Kft. (székhely: 7090 Tamási, Dózsa György u. 100.; 

adószám: 13048918-2-17) és a Keleman Bau Invest Kft. (székhely: 7261 Taszár, Petőfi Sándor utca 16., 

adószám: 24845252-2-14) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-

ban foglalt bírálati cselekményekre, ezért ezen ajánlatok érvényessége nem állapítható meg. 

A bírálat alá nem vont ajánlattevők ajánlatainak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./ Bíró & Társa Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (7173 Zomba, Alkotmány utca 31.) 

 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 52.427.162,- Ft 

 

2. Vállalt jótállás (hónap)  

 

 

24 hónap 

 

3. A hátrányos helyzetű helyi lakosság 

bevonása (fő)  

 

 

1 fő 

 

2./ DEKOR 2008 Szolgáltató Kft. (8130 Enying, Rákóczi út 30.) 

 

Ajánlat: 

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 53.420.618,- Ft 

 

2. Vállalt jótállás (hónap)  

 

 

24 hónap 

 

3. A hátrányos helyzetű helyi lakosság 

bevonása (fő)  

 

 

1 fő 

 

3./ Topa és Társa Építési Kft. (7090 Tamási, Dózsa György u. 100.) 

 

Ajánlat: 

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 52.514.605,- Ft 

 

2. Vállalt jótállás (hónap)  

 

 

12 hónap 

 

3. A hátrányos helyzetű helyi lakosság 

bevonása (fő)  

 

 

2 fő 

 

4./ Keleman Bau Invest Kft. (7261 Taszár, Petőfi Sándor utca 16.) 



 

Ajánlat: 

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 54.253.330,- Ft 

 

2. Vállalt jótállás (hónap)  

 

 

12 hónap 

 

3. A hátrányos helyzetű helyi lakosság 

bevonása (fő)  

 

 

1 fő 

 

 

______________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 
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