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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: Hortobágy Község Önkormányzata 

Postai cím: Czinege J. u. 1. 

Város: Hortobágy Postai irányítószám: 4071 

 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004 

azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hortobágyon” elnevezésű projekttel kapcsolatos építési 

kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Ajánlatkérő a TOP-4.1.1-15-HB1 azonosítószámú  ”Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás 

keretében pályázatot nyújtott be TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Hortobágyon” címmel.  

 

A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, azonban a támogatási 

szerződés aláírása még nem történt meg, folyamatban van. 

 

 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 

pályázat keretében TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hortobágyon” 

elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 

 

4071 Hortobágy, József Attila u. 1. (Hrsz.: 40/75) szám alatt található Orvosi Rendelők és Védőnői Szolgálat felújítása. 

 

 

Előzmények: 

A projekt keretében a Hortobágy Község Önkormányzatának tulajdonában lévő orvosi rendelő és a védőnői szolgálat 

építészeti –és gépészeti felújítása valósul meg. A munkálatok nem építési engedélyköteles tevékenységek. Az intézmények 

jelen állapotukban nem akadálymentesek, burkolatai kopottak, töredezettek, higiénikus tisztításuk nehezen megoldható. 

Fűtési rendszerük korszerűtlen, közös üzemű, mely nem biztosítja az energia-hatékony gazdaságos működtetést.  

A szociális blokkok elavultak, vízvezetékrendszerük koorodált, vízköves, korrózió miatt sok helyen csöpög. 

Szennyvízrendszerük még az épület építésekor elfogadott eternit rendszerű, ma már elavult technológia, rendszeresek a 

lefolyórendszer dugulásai. 

Sem a rendelő, sem a védőnői szolgálat nem rendelkezik akadálymentesítéssel. 

 

 

Bontási munkák: 
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1. Orvosi Rendelő: 
- Elbontásra kerül az É-i oldal bejáratánál lévő töredezett lépcsőfeljáró, 

- a K-i, főbejáratnál a betegszállító részére kialakított töredezett betonfeljáró, valamint a bejáratnál lévő fém/üveg 

szélfogó. 

- Padlóburkolatok bontása 180 m2 területen. 

- Oldalfali csempeburkolatok bontása 210 m2 területen. 

- A betegváróban a műanyag állmennyezet bontása. 

- A régi vízvezetékek, lefolyóvezetékek, szerkények, továbbá az elektronikus vezetékek és fűtési rendszerek 

bontása. 

2. Védőnői szolgálat: 
- A régi összetört lépcsőfeljáró elbontásra kerül. 

- Az elavult, elhasználódott PVC burkolatok –és járólapok bontása 95m2 területen. 

- Oldalfali csempeburkolat bontása 150 m2 területen. 

- Bejárati fém/üveg szélfogó bontása. 

- Régi balesetveszélyes beton hulladéktároló bontása. 

- Régi elavult vízvezetékek, lefolyóvezetékek, szerelvények, 

- elektromos vezetékek és fűtési rendszerek bontása. 

 

 

Belső munkálatok: 

1. Orvosi Rendelő: 

- Padlóburkolat készítése 180 m2 területen. 

- Falicsempézés vakolással, fugázással 210 m2 területen. 

- Vízvezetékek és lefolyóvezetékek teljeskörű cseréje, 3 db porcelán mosdó és    

- 1 db 120 literes forróvíztároló beépítése melegvíz szolgáltatásra. 

- 2 db hangszigetelt ajtó beépítése a fogorvosi és a 2. sz. háziorvosi rendelőbe. 

- A régi elhasznált ajtók cseréje 5 db. 

- Fényvédő fóliák elhelyezése a fogorvosi és a háziorvosi rendelő ablakaira 16 m2. 

- Klímaberendezés elhelyezése a fogorvosi és a 2.sz. háziorvosi rendelőbe, valamint a betegváróba (3 db) 

- Mozgáskorlátozott WC kialakítása, szerelvényezése, burkolása.  

2. Védőnői szolgálat: 

- A rendelőben és váróban új padlóburkolat készítése 95 m2 felületen. 

- Új fali csempézés-fugázás 195 m2-en. 

- A rendelőben víznyomóvezeték és lefolyóvezeték rendszer kiépítése, 3. db. WC ülőke és tartály, továbbá 4 db 

porcelán mosdó felszerelése. 

- A melegvíz-ellátáshoz 1 db 80 literes elektromos forróvíztároló kerül beépítésre. 

- A meglévő elhasznált fa ajtók cseréje 4 db.  

- Mozgáskorlátozott WC-mosdó kialakítása. 

 

 

Külső munkálatok: 

1. Orvosi Rendelő: 

- Mozgáskorlátozottak részére akadálymentes feljáró/rámpa kerül megépítése. 

- A bejárat előtt 155 m2 területen térburkolat kialakítása a meglévő töredezett aszfalt helyére. 

- Parkosítás 

- Akadálymentes parkoló felfestése. 

2. Védőnői szolgálat: 

- Mozgáskorlátozottak részére akadálymentes feljáró/rámpa kerül megépítése. 

- A bejárat előtt 150 m2 területen térburkolat kialakítása. 

- A bejárati ajtó fölött előtető kialakítására kerül sor. 

- Parkosítás 

- Akadálymentes parkoló felfestése. 

 

 

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által 

elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési 

dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. 
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

115. § (1) bekezdése alapján indított nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele és tárgyalás 

nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) 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: 2  

2017. július 17. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 

pályázat keretében TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Hortobágyon" elnevezésű projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása. 

 

Az eljárás eredményes volt  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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

- DRYVIT PROFI Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) ajánlattevő ajánlata: 

 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes ajánlatot nyújtott be, 

pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

 

- Katona Zsolt Egyéni Vállalkozó (4080. Hajdúnánás, Malom u. 7.) ajánlattevő ajánlata: 

 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes ajánlatot nyújtott be, 

pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

 

- FLAMI 2000. Kft. (4200. Hajdúszoboszló, Deák F. u. 8.) ajánlattevő ajánlata: 

 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes ajánlatot nyújtott be, 

pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

 

- ROAD FOR YOU Kft. (4177. Földes, Fő út 60.) ajánlattevő ajánlata: 

 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes ajánlatot nyújtott be, 

pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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S.sz. Részszempont 
DRYVIT PROFI 

Kft. (4030 

Debrecen, 

Karabély utca 3.) 

Katona Zsolt 

Egyéni 

Vállalkozó 

(4080. 

Hajdúnánás, 

Malom u. 7.) 

FLAMI 2000. 

Kft. (4200. 

Hajdúszoboszló, 

Deák F. u. 8.) 

ROAD FOR 

YOU Kft. 

(4177. Földes, 

Fő út 60.) 

Ajánlat Ajánlat Ajánlat Ajánlat 

1 
Nettó vállalkozási díj 

(Ft) 
36 365 772 Ft 30 568 036 Ft 33 660 859 Ft 28 799 150 Ft 

2 

Vállalt teljes körű 

jótállási időszak a 

műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő 

naptól kezdődően (hó): 

(12 hónap kötelező 

jótállási időn felül 

maximum 48 hónap) 

12 12 12 48 

3 

Szakmai ajánlat a 

322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdésében foglaltakat 

figyelembe véve: a Kbt. 

76.§ (3) bekezdés b) 

pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás 

III.1.4. M2) pontja 

szerinti alkalmassági 

követelmény igazolására 

bemutatott szakember 36 

hónap feletti az 

alkalmassági 

követelményként 

meghatározott területen 

szerzett szakmai 

többlettapasztalata 

hónapokban megadva 

(egész hónapban 

megadva, maximum 36 

hónap) 

36 24 24 36 
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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.) 

 

S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

DRYVIT PROFI Kft. (4030 Debrecen, 

Karabély utca 3.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o

n
tszá

m
 

É
. 

p
o

n
t 

és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rz

a
ta

 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 36 365 772 Ft 79,40 5558,08 

2 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48 

hónap) 

10 12 25,75 257,50 

3 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a 

Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember 36 hónap feletti az alkalmassági 

követelményként meghatározott területen szerzett 

szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 

(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap) 

20 36 100,00 2000,00 

  A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:       7815,58 

 

S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

Katona Zsolt Egyéni Vállalkozó 

(4080. Hajdúnánás, Malom u. 7.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o

n
tszá

m
 

É
. 

p
o

n
t 

és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rz

a
ta

 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 30 568 036 Ft 94,27 6598,98 

2 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48 

hónap) 

10 12 25,75 257,50 

3 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a 

Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember 36 hónap feletti az alkalmassági 

követelményként meghatározott területen szerzett 

szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 

(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap) 

20 24 67,00 1340,00 

  A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:       8196,48 
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S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

FLAMI 2000. Kft. (4200. 

Hajdúszoboszló, Deák F. u. 8.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o

n
tszá

m
 

É
. 

p
o

n
t 

és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rz

a
ta

 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 33 660 859 Ft 85,70 5999,09 

2 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48 

hónap) 

10 12 25,75 257,50 

3 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a 

Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember 36 hónap feletti az alkalmassági 

követelményként meghatározott területen szerzett 

szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 

(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap) 

20 24 67,00 1340,00 

  A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:       7596,59 

 

 

S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

ROAD FOR YOU Kft. (4177. Földes, Fő 

út 60.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o

n
tszá

m
 

É
. 

p
o

n
t 

és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rz

a
ta

 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 28 799 150 Ft 100,00 7000,00 

2 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48 

hónap) 

10 48 100,00 1000,00 

3 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a 

Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember 36 hónap feletti az alkalmassági 

követelményként meghatározott területen szerzett 

szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 

(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap) 

20 36 100,00 2000,00 

  A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:       10000,00 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont, amely 

minden részszempont esetében azonos. 

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 

 

1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft) 

A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. 

Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

 

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok 

között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:  

 

                                             P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (1 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 

 

 

2. rész-szempont: Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

(hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48 hónap) 

 

Ajánlatkérő a kötelező 12 hónap feletti megajánlásokat értékeli, melynek mértéke maximum 48 hónap. Ajánlatkérő 

számára a vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően értékelési 

szempontot illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a 12 hónap kötelező jótállási időn felül 48 hónapot 

elérő vagy meghaladó jótállási időszak vállalást a maximális ponttal értékeli. 

Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A tört értéket tartalmazó 

ajánlat érvénytelen. 

 

A 2. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok 

között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere:  

 

                                             P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (1 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

3. rész-szempont: Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: 

a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti alkalmassági 
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követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen 

szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, maximum 36 hónap). 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. 

§ (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján: 

 

A szakmai ajánlatban be kell mutatni a megajánlott, teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő műszaki szakembert, azaz 

meg kell adni az alábbi információkat:  

- A műszaki szakember neve; 

- Releváns iskolai végzettség; 

- Releváns szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) ÉV/HÓNAP bontásban; 

(A szakmai tapasztalat (gyakorlati idő) vonatkozásában a szakmai ajánlatnak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap 

megjelöléssel kell tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő 

időintervallum átfedést az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat 

nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként! 

- Kamarai nyilvántartási száma, jogosultsága, valamint a kamara megnevezése, ahol nyilvántartják, és az elektronikus 

elérési útvonal megadása (amennyiben releváns) 

- A jogviszony ismertetése, mely által a műszaki szakember részt vesz a teljesítésben. 

 

 

Ajánlatkérő a kötelező 36 hónap feletti megajánlásokat értékeli, melynek mértéke maximum 36 hónap. Ajánlatkérő 

számára a 3. értékelési szempontot illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a 36 hónap kötelező szakmai 

gyakorlati időn felül 36 hónapot elérő vagy meghaladó szakmai gyakorlati időt a maximális ponttal értékeli. 

Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A tört értéket tartalmazó 

ajánlat érvénytelen. 

A 3. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok 

között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

A 3. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere:  

 

                                             P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (1 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

 

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott 

súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített 

pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

 

 

 

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

Nyertes Ajánlattevő Nyertes ajánlat 

Neve Címe Nettó vállalkozási díj (Ft) 

ROAD FOR YOU Kft. 4177. Földes, Fő út 60. 28 799 150 

 

Indok: Ajánlatkérő az ár-érték arány alapján legjobb ajánlattevőt választotta ki nyertes ajánlattevőnek. 
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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  igen  nem 

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

igénybe venni:  

- Felelős műszaki vezetői feladatok ellátása 

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 

Pap László (4200. Hajdúszoboszló, Hajnal u. 39.) 

 

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: 

Pap László (4200. Hajdúszoboszló, Hajnal u. 39.): Eljárást megindító Ajánlattételi felhívás III.1.4. M2) alkalmassági 

minimumkövetelmény. 

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: 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017. augusztus 10. / Lejárata: 2017. augusztus 14. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. augusztus 9. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. augusztus 9. 

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 

Az érvényes ajánlatokat figyelembe véve a legjobb ár-érték arány alapján a legkedvezőbb ajánlatot a ROAD FOR YOU 

Kft. (4177. Földes, Fő út 60.) ajánlattevő nyújtotta be. 

Tekintettel arra, hogy a ROAD FOR YOU Kft. (4177. Földes, Fő út 60.) ajánlattevő már az ajánlatában, illetve önkéntes 

hiánypótlás keretében igazolta a kizáró okok fenn nem állását, továbbá igazolta mind a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasságát, mind a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívásának az 

alkalmazására nem volt szükség. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Ajánlatkérő nevében eljárva ellenjegyzem: 

 

 

 

 

Galamb Csaba 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00257 

4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1. 

Telefon: +36 303839689 

Fax.: +36 52688948 

E-mail: procurementkft@gmail.com 
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