
 

 

Tárgy: 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata ajánlatkérő 

„Esőzések okozta „vis maior“ jellegű károsodások helyreállítása az Agyagbánya, Szent István, 

Várhalom és Fő utcákban, valamint a Cigány-patak medrében”  

tárgyú közbeszerzési eljárása 
 

 

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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Postai cím: Fő út 16. 

Város: Pilisborosjenő Postai irányítószám: 2097 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Esőzések okozta „vis maior“ jellegű károsodások helyreállítása az 

Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utcákban, valamint a Cigány-patak medrében” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

Esőzések okozta „vis maior“ jellegű károsodások helyreállítása az Agyagbánya, Szent István, 

Várhalom és Fő utcákban, valamint a Cigány-patak medrében tárgyú építés-szerelési vállalkozási 

szerződés kivitelezése, az alábbi két részajánlatban: 

 

1. rész: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca helyreállítása  

- Várhalom utca helyreállítása: 

- burkolat szélesség: 3,5 m 

- érintett útszakasz hossza: 104,83 m 

- Fő utca helyreállítása: 

- burkolat szélesség: 5 m 

- érintett útszakasz hossza: 144,85 m 

- Szent István utca helyreállítása: 

- burkolat szélesség: 5 m 

- érintett útszakasz hossza: 160,00 m 

- Agyagbánya utca helyreállítása: 

- burkolat szélesség: 4-5 m 

- érintett útszakasz hossza: 115,00 m 

 

Építési engedély: a beruházás nem engedély köteles 



EBR azonosító: 356 767 

Részletes leírást a tervdokumentáció tartalmazza. 

 

2. rész: Cigány-patak medrének helyreállítása 

 

Feladat a Cigány-patak medrében keletkezett „vis maior” jellegű károsodások helyreállítása: 

- 1. helyszín: Meder helyreállítás a Budai út 38 sz. előtti áteresz környezetében, a Cigány-patak 

3+926 és 3+986 km szelvényei között 

Helyreállítandó hossz: 48 m 

- 2.helyszín:  Mederhelyreállítás a Búza utca – Mester utca keresztezésének környezetében, a 

Cigány-patak 3+648,87 és 3+688,87 km szelvényei között 

Helyreállítandó hossz: 40 m 

 

Építési engedély: a beruházás fennmaradási engedély köteles (FAD) 

EBR azonosító: 356 767 

Részletes leírást a tervdokumentáció tartalmazza. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése 

alapján indított nyílt eljárás a nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok szerint, a 115. §-ban foglalt 

eltérésekkel. 

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: 2 2018/04/13 (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: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca 

helyreállítása 

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.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, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Neve Geoszolg Kft. 

Székhely címe 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. 

1. rész: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 42.148.950.- Ft 

Jótállás időtartama: 15 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Igen 

 

Neve Laczkó Team Kft. 

Székhely címe 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69. 

1. rész: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 45.650.630.- Ft 

Jótállás időtartama: 12 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Nem 

 

Neve ÉLES ÚT Kft.   

Székhely címe 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5. 

1. rész: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 44.301.545.- Ft 

Jótállás időtartama: 12 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Igen 

 

Neve IKER HOLDING Kft. 

Székhely címe 2621 Verőce, Faluföle utca 3. 

1. rész: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 46.403.025.- Ft 

Jótállás időtartama: 12 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Nem 

 

Indoklás: fent nevezett ajánlattevők megfelelő módon igazolták műszaki-szakmai alkalmasságukat, 

nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlatok megfelelnek az ajánlattétel tartalmi 

feltételeinek.  
 

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: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 



Geoszolg Kft. Laczkó Team Kft. ÉLES ÚT Kft. 

Az értékelés A 

részszempontok 

            

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Nettó ajánlati ár 70 100,00 7 000,00 92,33 6 463,10 95,14 6 659,80 

Jótállás időtartama 25 100,00 2 500,00 80,00 2 000,00 80,00 2 000,00 

Vállalja, hogy a 

kivitelezési 

munkákat napi 

szinten irányító 

építésvezetőként 

felsőfokú 

szakirányú 

építőipari 

végzettségű 

szakembert 

alkalmaz? 

5 100,00 500,00 0,00 0,00 100,00 500,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  10 000,00  8 463,10  9 159,80 

    Az ajánlattevő neve: 

IKER HOLDING 

Kft. 

 

Az értékelés A 

részszempontok 

    

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Nettó ajánlati ár 70 90,83 6 358,10 

Jótállás időtartama 25 80,00 2 000,00 

Vállalja, hogy a 

kivitelezési 

munkákat napi 

szinten irányító 

építésvezetőként 

felsőfokú 

szakirányú 

építőipari 

végzettségű 

szakembert 

alkalmaz? 

5 0,00 0,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  8 358,10 

 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  0 – 100 pont 



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. részszempont: Nettó ajánlati ár esetén 

Tárgyi részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. ba) pont; KÉ 2016. évi 

147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

A megajánlást egész számmal kell megadni Ft-ban. 

 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik a következő képlettel: 

  

A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: A pontskála felső határa. 

P min: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. részszempont: Jótállás időtartama esetén 

 

Tárgyi részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. bb) pont; KÉ 2016. évi 

147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb 

(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta az értékelési részszempont legkedvezőbb szintjét, amelyre és 

az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (ha nagyobb, 

akkor ebben az esetben Alegjobb = a meghatározott legkedvezőbb tartalmi szinttel).  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az értékelési részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatos olyan 

elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az értékelési 

részszempontnál meghatározott minimum elvárásnál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az 

esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

A megajánlást a jótállás esetén egész számmal hónap mértékegységben kell megadni. 

 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik a következő képlettel: 

A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: A pontskála felső határa. 

P min: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. részszempont: Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú 

építőipari végzettségű szakembert alkalmaz? (Igen / nem) 

 
Abszolút értékelési módszer. Amennyiben ajánlattevő vállalja, hogy – az alkalmassági minimumkövetelményen 

(középfokú építőipari végzettségű építésvezető) felül – a kivitelezési munkák napi szintű irányítására felsőfokú építőipari 

végzettségű építésvezetőt alkalmaz („Igen” válasz), úgy az adott pontszám: 100 pont. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja 

a fentieket, úgy az adott pontszám: 0 pont. Igen válasz esetén az Ajánlati nyilatkozatban meg kell adni a megajánlott 

személy nevét, s csatolni kell a felsőfokú végzettségének igazolását. 

 

Az ajánlat végső pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való 

szorzatainak összege adja. 

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

Neve Geoszolg Kft. 



Székhely címe 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27. 

Adószáma: 10902563-2-13 

1. rész: Agyagbánya, Szent István, Várhalom és Fő utca helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 42.148.950.- Ft 

Jótállás időtartama: 15 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Igen 

 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték 

arányú ajánlat a tárgyi részajánlat esetén. 

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 X igen  nem 

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

igénybe venni: 1, gépi-, kézi földmunka 2, útszegély építése 3, betonozás 4, útépítés 5, aszfaltozás 6, fák kivágása 7, bozót irtás 8, 

betonacél szerelés 9, föld-, törmelék szállítás 

 

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 még nem ismert 

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: nincs 

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:   

 

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Cigány-patak medrének helyreállítása 

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.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, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Neve Geoszolg Kft. 

Székhely címe 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. 

2. rész: Cigány-patak medrének helyreállítása 



Nettó ajánlati ár: 32.101.800 .- Ft 

Jótállás időtartama: 15 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Igen 

 

Neve Laczkó Team Kft. 

Székhely címe 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69. 

2. rész: Cigány-patak medrének helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 33.992.550.- Ft 

Jótállás időtartama: 12 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Nem 

 

Neve ÉLES ÚT Kft.   

Székhely címe 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5. 

2. rész: Cigány-patak medrének helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 33.387.675.- Ft 

Jótállás időtartama: 12 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Igen 

 

Neve IKER HOLDING Kft. 

Székhely címe 2621 Verőce, Faluföle utca 3. 

2. rész: Cigány-patak medrének helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 34.800.300.- Ft 

Jótállás időtartama: 12 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Nem 

 

Indoklás: fent nevezett ajánlattevők megfelelő módon igazolták műszaki-szakmai alkalmasságukat, 

nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlatok megfelelnek az ajánlattétel tartalmi 

feltételeinek.  
 

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: 

Geoszolg Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Laczkó Team Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

ÉLES ÚT Kft. 

Az értékelés A 

részszempontok 

            

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Nettó ajánlati ár 70 100,00 7 000,00 94,44 6 610,80 96,15 6 730,50 

Jótállás időtartama 25 100,00 2 500,00 80,00 2 000,00 80,00 2 000,00 

Vállalja, hogy a 

kivitelezési 

munkákat napi 

szinten irányító 

építésvezetőként 

felsőfokú 

szakirányú 

építőipari 

végzettségű 

szakembert 

alkalmaz? 

5 100,00 500,00 0,00 0,00 100,00 500,00 



A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  10 000,00  8 610,80  9 230,50 

    Az ajánlattevő neve: 

IKER HOLDING 

Kft. 

 

Az értékelés A 

részszempontok 

    

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Nettó ajánlati ár 70 92,25 6 457,50 

Jótállás időtartama 25 80,00 2 000,00 

Vállalja, hogy a 

kivitelezési 

munkákat napi 

szinten irányító 

építésvezetőként 

felsőfokú 

szakirányú 

építőipari 

végzettségű 

szakembert 

alkalmaz? 

5 0,00 0,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  8 457,50 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  0 – 100 pont 

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. részszempont: Nettó ajánlati ár esetén 

Tárgyi részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. ba) pont; KÉ 2016. évi 

147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

A megajánlást egész számmal kell megadni Ft-ban. 

 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik a következő képlettel: 

  

A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: A pontskála felső határa. 

P min: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. részszempont: Jótállás időtartama esetén 

 



Tárgyi részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. bb) pont; KÉ 2016. évi 

147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb 

(legmagasabb) tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta az értékelési részszempont legkedvezőbb szintjét, amelyre és 

az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (ha nagyobb, 

akkor ebben az esetben Alegjobb = a meghatározott legkedvezőbb tartalmi szinttel).  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az értékelési részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatos olyan 

elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az értékelési 

részszempontnál meghatározott minimum elvárásnál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az 

esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

A megajánlást a jótállás esetén egész számmal hónap mértékegységben kell megadni. 

 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik a következő képlettel: 

A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: A pontskála felső határa. 

P min: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. részszempont: Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú 

építőipari végzettségű szakembert alkalmaz? (Igen / nem) 

 
Abszolút értékelési módszer. Amennyiben ajánlattevő vállalja, hogy – az alkalmassági minimumkövetelményen 

(középfokú építőipari végzettségű építésvezető) felül – a kivitelezési munkák napi szintű irányítására felsőfokú építőipari 

végzettségű építésvezetőt alkalmaz („Igen” válasz), úgy az adott pontszám: 100 pont. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja 

a fentieket, úgy az adott pontszám: 0 pont. Igen válasz esetén az Ajánlati nyilatkozatban meg kell adni a megajánlott 

személy nevét, s csatolni kell a felsőfokú végzettségének igazolását. 

 

Az ajánlat végső pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való 

szorzatainak összege adja. 

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

Neve Geoszolg Kft. 

Székhely címe 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27. 

Adószáma: 10902563-2-13 

2. rész: Cigány-patak medrének helyreállítása 

Nettó ajánlati ár: 32.101.800 .- Ft 

Jótállás időtartama: 15 hónap 

Vállalja, hogy a kivitelezési munkákat napi szinten irányító építésvezetőként felsőfokú szakirányú építőipari 

végzettségű szakembert alkalmaz?: Igen 

 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték 

arányú ajánlat a tárgyi részajánlat esetén. 

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 X igen  nem 

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

igénybe venni: 1, gépi-, kézi földmunka 2, útszegély építése 3, betonozás 4, útépítés 5, aszfaltozás 6, fák kivágása 7, bozót irtás 8, 

betonacél szerelés 9, föld-, törmelék szállítás 

 

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 még nem ismert 

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: nincs 

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:   

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.06.02. (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018.06.06.    (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.06.01. (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.06.01.    (éééé/hh/nn) 

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 

 

 

Újlengyel, 2018. június 1. 

 

 

Máthé Márk 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

Névjegyzéki lajstromszám: 00647 
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