
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez93 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Földeák Községi Önkormányzat 

Postai cím: Szent László Tér 1. 

Város: Földeák Postai irányítószám: 6922 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PIAC ÉPÍTÉS, 

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: „Helyi piac fejlesztése Földeákon” 6922 Földeák, Szent László tér 17. (hrsz.:848) szám alatti 

ingatlanon piaci pavilon és elárusítóhely építése 87,13m2 hasznos alapterülettel az építési engedélyben 

és a tervdokumentációban és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.  

 

2. rész: „Bel- és csapadékvíz elvezetés Földeákon” Földeák község belterületi vízrendezés I. ütemnek 

megvalósítása: I/a. ütem FDCS-2-0 Gagarin u.: 107 m KD-EXTRA csőből (DN 200 90 fm, DN400 17 

fm), 424 m KG-PVC (DN315) csőből kialakított csatorna építésével, 14 db 40x40 cm-es víznyelő 

ráccsal, 14 db Φ 600-as víznyelőráccsal és 14 db vb. tisztító aknával 1 db támfal beépítésével. 

Opcióként I/b. ütem FDCS-1-0 Bacsó B. u.: 32 m KD-EXTRA csőből (DN300 18 fm, DN400 14 fm), 

167 m 50/200 egy. beton folyóka elemből, 181 m KG-PVC (DN315) csőből kialakított csatorna 

építésével, 7 db Φ 600-as víznyelőráccsal és 1 db támfal beépítésével. Az ajánlatkérési dokumentáció 

részeként átadott vízjogi létesítési engedély, kiviteli terv és tervezői költségvetésben meghatározottak 

szerint. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 115. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás 

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 közzététel2 

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 2019/05/03 

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

ismertetése:2 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.366358#foot93


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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [1] Elnevezés: Piac építés 

Az eljárás eredményes volt x igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

1.) Ajánlattevő neve: Maros Project Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6900 Makó, Váradi u. 97. 

adószám: 12422689-2-06 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 38 969 187 

2. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min.24 – max. 60 hónap): 36 

3. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %- max. 5 %): 2 % 

4. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően 

(min. 2 óra, max. 48 óra): 36 óra 

5. Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 120 nap - max. 150 nap): 150 nap 

6. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/nap max.1,00 %/nap): 1 % 

7. Vállalt többlet műszaki tartalom 

7.1. A falazó elem elvárt hő átbocsátási tényezője U=0,22 W/m2K megajánlató jobb minőség U=0,17 

W/m2K (igen/nem): nem 

7.2.A beépítendőhomlokzati nyílászárók elvárt minőség műanyag 

tokszerkezetű min. 74mm szerkezet vastagságú 3rtg. üvegezésű, Ug max= 0,6W/m2K, megajánlható 

minőség műanyag tokszerkezetű min. 86mm. szerkezet vastagságú, 3rtg. üvegezésű, Ugmax= 

0,5W/m2K (igen/nem): nem 

7.3.Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma 

(μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem): nem 

7.4. A födém hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: λ= 0,037 W/m K értéktől 

jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem): nem 



Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta 

be ajánlatát, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok nem áll fenn.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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 értékelés részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Maros Project Kft.   

Értékelési 

pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata     

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70 100 7000     

2. Előírtnál kedvezőbb jótállási 

idő (min.24 – max. 60 hónap) 

5 33,33 166,65 
    

3. Előírtnál kedvezőbb jótállási 

biztosíték mértéke (min. 2 %- 

max. 5 %) 

5 1 5 
    

4. Kiszállási idő a garanciális 

javítási munkákhoz 

munkanapokon, meghibásodás 

bejelentését követően (min. 2 óra, 

max. 48 óra) 

2 26,09 52,18 

    

5. Előírnál kedvezőbb teljesítési 

határidő (min. 120 nap - max. 150 

nap): 

5 1 5 
    

6. Előírtnál kedvezőbb napi 

késedelmi kötbér mértéke (min. 

0,5 %/ nap max.1,00 %/nap): 

5 1 5 

    

7. Vállalt többlet műszaki 

tartalom 
       

7.1. A falazó elem elvárt hő 

átbocsátási tényezője U=0,22 

W/m2K megajánlató jobb 

minőség U=0,17W/m2K 

(igen/nem): 

1,5 1 1,5 

    

7.2.A beépítendő homlokzati 

nyílászárók elvárt minőség 

műanyag tokszerkezetű 

min.74mm szerkezet vastagságú 

3rtg. üvegezésű, Ug 

max=0,6W/m2K, megajánlható 

minőség műanyag tokszerkezetű 

min. 86mm. szerkezet 

vastagságú,3rtg. üvegezésű, 

Ugmax=0,5W/m2K (igen/nem): 

3 1 3 

    

7.3.Homlokzati hőszigetelő 

anyag, azonos hőszigetelő 

vastagság mellett, páradiffúziós 

ellenállási száma (μ) elvárt 20-

2,5 1 2,5 

    



40, megajánlható kisebb, mint 2 

(igen/nem): 

7.4. A födém hőszigetelés hő 

átvezetési tényezője minimum 

követelménye: λ= 0,037 W/m K 

értéktől jobb (azonos hőszigetelő 

vastagság mellett) (igen/nem): 

1 1 1 

    

A súlyszámmal szorzott 

értékelési 

pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  7241,83     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-100 

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 

Az értékelés módszere (1. rész: 1-6. részszempont, 2. rész: 1-5. részszempont):   

Az értékelés általános módszere: Az egyes részszempontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb 

pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszempont szerinti pontszámát 

a legkedvezőbbtől (1. pont) illetve ahol max. vagy min. került megadásra (2.-5. pont) a megadott elvileg 

a legkedvezőbb mértékű ajánlati értéktől eltérésük arányában vizsgáljuk, hogy ahány százalék az 

ajánlattevő számára legelőnyösebb ajánlati elemtől való eltérés, annyi százalékkel csökken a legmagasabb 

pontszámhoz viszonyított pontérték. Amennyiben a matematikai számítás eredménye negatív pontértéket 

eredményez, az alsó ponthatárt (1 pontot) kapja az ajánlat.  

A számítás általános képlete a következő:  

                                               [A legjobb – A adott ]                                                                                          

P adott =  P max – ( P max  x     ---------------------- ) 

                                                   A legjobb                 

ahol: 

- P adott= a keresett ajánlati elemre adható pontszám  

- P max = a meghatározott felső ponthatár  

- A adott= a vizsgált ajánlati elem mérőszáma  

- A legjobb = a részszempont szerinti ajánlott illetve megajánlható legkedvezőbb ajánlati 

elem mérőszáma  

- [……..] = a különbség abszolút értéke  

A résszempontokban kettő tizedesre, míg a kapott részpontszám és a súlyszám szorzatából adódó 

értékelési pontszám egy tizedesre kerítve kerül kiszámításra a kerekítés szabályai szerint.  

Ajánlati árak pontozása (1. pont):  

Az ajánlatban szereplő tartalék keret nélküli vállalási ár kerül pontozásra. Az értéklelésre kerülő ajánlati 

ár abban az esetben ha az opciót le kívánja hívni az Ajánlatkérő az alapajánlat együttes összege kerül 

értékelésre, ha az opció lehívásával nem kíván élni az Ajánlatkérő akkor csak a az alap ajánlati árajánlati 



ár kerül értékelésre. Az előzőek alapján teljes műszaki tartalmat kielégítő legalacsonyabb ajánlati ár a 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi pontszám a fenti képlettel kerül meghatározásra.  

A jótállás időtartamának pontozása (1. rész: 2. pont és 2. rész: 3. pont): 

A részszempontban az ajánlattételi felhívásban közölt minimum garanciális időtartam elvárást meghaladó 

többletvállalás, a megajánlott mérték (hónap) és a minimális mérték (24 hónap), különbsége kerül 

értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb (36 hónap), a többi 

pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a résszempontban - 

a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható időtartam 60 hónap. 

A jótállási biztosíték mértékének pontozása (1. rész: 3. pont, 2. rész: 5. pont): 

A résszempontban az ajánlattételi felhívásban közölt minimum jótállási biztosíték mértékét meghaladó 

többletvállalás, a megajánlott mérték (%) és a minimális mérték (2%) különbsége kerül értékelésre. A 

legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb (3 %), a többi pontszám a közölt 

matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a résszempontban - a matematika 

szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható mérték 5 %. 

A meghatározottnál kedvezőbb teljesítési határidő pontozása (nap) (1. rész: 5. pont, 2. rész: 4. pont): 

A részszempontban az ajánlattételi felhívásban meghatározott maximális kivitelezési határidő (150 nap 

és 120 nap) és a megajánlott határidő közötti naptári napok száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb 

ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb (30 nap), a többi pontszám a közölt matematikai 

képlettel kerül meghatározásra. (A leghosszabb vállalási határidő a résszempontban - a matematika 

szabályai szerint - 1 pontot kap.) A minimálisan megajánlható időtartam 120 nap illetve 90 nap. 

Kiszállási idő pontozása (1. rész: 4. pont): 

A részszempontban az ajánlattételi felhívásban meghatározott maximális kiszállási idő (48 óra) és a 

megajánlott idő közötti órák száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a 

különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete 

(46 óra), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A leghosszabb kiszállási 

idő a résszempontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.)  

Vállalt többlet műszaki tartalom pontozása (1. rész):  

A vállalt többlet műszaki tartalom részszempontok tekintetében Ajánlatkérő az értékelést az alábbi 

pontozásos módszerrel végzi. Igen válasz esetén az ajánlat a maximális pontot kapja nem esetén pedig az 

ajánlat 1 pontot kap. A minimálisan előírt paraméterek bármelyikének nem teljesítése esetén az ajánlat 

érvénytelen. 

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Maros Project Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6900 Makó, Váradi u. 97. 

adószám: 12422689-2-06 

Ajánlati ár (nettó Ft): 38 969 187 

Indoklás: Nevezett Ajánlattevő ajánlata érvényes. Az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár – 

érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nevezett cég tette. A rendelkezésre álló forrást az ajánlatkérő 

kiegészítette.  



V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 x igen o nem 

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

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

gépészeti szerelések, szerkezetépítés 

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése:2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [2] Rész száma:2 [1] Elnevezés: Bel- és csapadékvíz elvezetés 

Az eljárás eredményes volt x igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

szerinti tartalmi eleme(i): 

1.) Ajánlattevő neve: RMB-TRANSZ Kft. 



Ajánlattevő székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 38. 

adószám: 14627811-2-06 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 27 872 279 

opció ajánlati ára (nettó ft): 12 753 822 

2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max.1,00 %/nap): 1 % 

3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 24 – max. 60 hónap): 36 

4. Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 nap - max. 120 nap): 110 

5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %, max 5 %): 2 % 

 

Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta 

be ajánlatát, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok nem áll fenn.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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 értékelés részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 

részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben 

az 
alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: RMB-TRANSZ KFT.   

Értékelési 
pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata     

1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Opcióval 

növelt ajánlati ár 

70 100 7000 
    

2. Előírtnál kedvezőbb napi 

késedelmi kötbér mértéke (min. 

0,5 %/ nap max.1,00 %/ nap) 

5 1 5 
    

3. Előírtnál kedvezőbb jótállási 

idő (min. 24 – max. 60 hónap) 

10 33,33 333,3 
    

4. Előírnál kedvezőbb teljesítési 

határidő (min. 90 nap - max. 120 

nap) 

10 33,33 333,3 
    

5. Előírtnál kedvezőbb jótállási 

biztosíték mértéke (min. 2 %, 

max 5 %): 

5 1 5 
    

A súlyszámmal szorzott 

értékelési 

pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  7676,6     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-100 

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 

Az értékelés módszere (1. rész: 1-6. részszempont, 2. rész: 1-5. részszempont):   

Az értékelés általános módszere: Az egyes részszempontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb 

pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszempont szerinti pontszámát 

a legkedvezőbbtől (1. pont) illetve ahol max. vagy min. került megadásra (2.-5. pont) a megadott elvileg 

a legkedvezőbb mértékű ajánlati értéktől eltérésük arányában vizsgáljuk, hogy ahány százalék az 



ajánlattevő számára legelőnyösebb ajánlati elemtől való eltérés, annyi százalékkel csökken a legmagasabb 

pontszámhoz viszonyított pontérték. Amennyiben a matematikai számítás eredménye negatív pontértéket 

eredményez, az alsó ponthatárt (1 pontot) kapja az ajánlat.  

A számítás általános képlete a következő:  

                                               [A legjobb – A adott ]                                                                                          

P adott =  P max – ( P max  x     ---------------------- ) 

                                                   A legjobb                 

ahol: 

- P adott= a keresett ajánlati elemre adható pontszám  

- P max = a meghatározott felső ponthatár  

- A adott= a vizsgált ajánlati elem mérőszáma  

- A legjobb = a részszempont szerinti ajánlott illetve megajánlható legkedvezőbb ajánlati 

elem mérőszáma  

- [……..] = a különbség abszolút értéke  

A résszempontokban kettő tizedesre, míg a kapott részpontszám és a súlyszám szorzatából adódó 

értékelési pontszám egy tizedesre kerítve kerül kiszámításra a kerekítés szabályai szerint.  

Ajánlati árak pontozása (1. pont):  

Az ajánlatban szereplő tartalék keret nélküli vállalási ár kerül pontozásra. Az értéklelésre kerülő ajánlati 

ár abban az esetben ha az opciót le kívánja hívni az Ajánlatkérő az alapajánlat együttes összege kerül 

értékelésre, ha az opció lehívásával nem kíván élni az Ajánlatkérő akkor csak a az alap ajánlati árajánlati 

ár kerül értékelésre. Az előzőek alapján teljes műszaki tartalmat kielégítő legalacsonyabb ajánlati ár a 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi pontszám a fenti képlettel kerül meghatározásra.  

A jótállás időtartamának pontozása (1. rész: 2. pont és 2. rész: 3. pont): 

A részszempontban az ajánlattételi felhívásban közölt minimum garanciális időtartam elvárást meghaladó 

többletvállalás, a megajánlott mérték (hónap) és a minimális mérték (24 hónap), különbsége kerül 

értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb (36 hónap), a többi 

pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a résszempontban - 

a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható időtartam 60 hónap. 

A jótállási biztosíték mértékének pontozása (1. rész: 3. pont, 2. rész: 5. pont): 

A résszempontban az ajánlattételi felhívásban közölt minimum jótállási biztosíték mértékét meghaladó 

többletvállalás, a megajánlott mérték (%) és a minimális mérték (2%) különbsége kerül értékelésre. A 

legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb (3 %), a többi pontszám a közölt 

matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a résszempontban - a matematika 

szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható mérték 5 %. 

A meghatározottnál kedvezőbb teljesítési határidő pontozása (nap) (1. rész: 5. pont, 2. rész: 4. pont): 

A részszempontban az ajánlattételi felhívásban meghatározott maximális kivitelezési határidő (150 nap 

és 120 nap) és a megajánlott határidő közötti naptári napok száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb 

ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb (30 nap), a többi pontszám a közölt matematikai 

képlettel kerül meghatározásra. (A leghosszabb vállalási határidő a résszempontban - a matematika 

szabályai szerint - 1 pontot kap.) A minimálisan megajánlható időtartam 120 nap illetve 90 nap. 

Kiszállási idő pontozása (1. rész: 4. pont): 



A részszempontban az ajánlattételi felhívásban meghatározott maximális kiszállási idő (48 óra) és a 

megajánlott idő közötti órák száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a 

különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete 

(46 óra), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A leghosszabb kiszállási 

idő a résszempontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.)  

Vállalt többlet műszaki tartalom pontozása (1. rész):  

A vállalt többlet műszaki tartalom részszempontok tekintetében Ajánlatkérő az értékelést az alábbi 

pontozásos módszerrel végzi. Igen válasz esetén az ajánlat a maximális pontot kapja nem esetén pedig az 

ajánlat 1 pontot kap. A minimálisan előírt paraméterek bármelyikének nem teljesítése esetén az ajánlat 

érvénytelen. 

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: RMB-TRANSZ Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 38. 

adószám: 14627811-2-06 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 27 872 279 

opció ajánlati ára (nettó ft): 12 753 822 

Indoklás: Nevezett Ajánlattevő ajánlata érvényes. Az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár – 

érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nevezett cég tette.  

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 x igen o nem 

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

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

csatornaépítési részfeladatok, növénytelepítés 

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

V.2.13) 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: 2019/06/ Lejárata: 2019/06/ 



VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019/06/07 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019/06/ 

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 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, így az alábbi 

ajánlatok bírálatára nem került sor: 

1. rész vonatkozásában: 

1.) Ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: RMB-TRANSZ Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 38. 

adószám: 14627811-2-06 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 40 803 509 

2. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min.24 – max. 60 hónap): 36 

3. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %- max. 5 %): 2 % 

4. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően 

(min. 2 óra, max. 48 óra): 48 óra 

5. Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 120 nap - max. 150 nap): 150 nap 

6. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/nap max.1,00 %/nap): 1 % 

7. Vállalt többlet műszaki tartalom 

7.1. A falazó elem elvárt hő átbocsátási tényezője U=0,22 W/m2K megajánlató jobb minőség U=0,17 

W/m2K (igen/nem): nem 

7.2.A beépítendőhomlokzati nyílászárók elvárt minőség műanyag 

tokszerkezetű min. 74mm szerkezet vastagságú 3rtg. üvegezésű, Ug max= 0,6W/m2K, megajánlható 

minőség műanyag tokszerkezetű min. 86mm. szerkezet vastagságú, 3rtg. üvegezésű, Ugmax= 

0,5W/m2K (igen/nem): nem 

7.3.Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma 

(μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem): nem 

7.4. A födém hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: λ= 0,037 W/m K értéktől 

jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem): nem 

 

Ajánlattevő összpontszáma: 6861,95 

 

2. rész vonatkozásában: 

 

1.) Ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: Maros Project Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6900 Makó, Váradi u. 97. 

adószám: 12422689-2-06 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 32 065 877 

opció ajánlati ára (nettó ft): 15 242 222 

2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/ nap max.1,00 %/nap): 1 % 



3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 24 – max. 60 hónap): 36 

4. Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 90 nap - max. 120 nap): 120 

5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %, max 5 %): 2 % 

 

Ajánlattevő összpontszáma: 6201,8 

 
A jogorvoslati lehetőség a Kbt. 80.§. alapján biztosított.  

 

__________ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 

 

Ajánlatkérő nevében: 

 

   
 


