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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2018. október  3-án (szerda) 16,00 óra 

 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.Előterjesztés a 385619-BMÖGF/295-4/2018, 317743-BMÖGF/92-117/2017, 275465-
BMÖGF/188-64/2015 azonosító számú „az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint helyi érdekű települési 
fejlesztések” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálására és a vállalkozási szerződés 
megkötésére 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
2.Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása című pályázat keretében a műszaki ellenőri tevékenységre 
beérkezett árajánlat jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
3. Előterjesztés a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot 
javításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú projektben 
önkormányzati önerő jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

Z a g y v a r é k a s, 2018. október 1. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  

 



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 felel s összes ajánlatkér t)ő ő  

Hivatalos név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Postai cím: Rákóczi út 56. 

Város: Zagyvarékas Postai irányítószám: 5051 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  (Támogatási Okirat azonosítók: 385619 – BMÖGF/295-4/2018, 317743 – 
BMÖGF/92-117/2017, 275465 – BMÖGF/188-64/2015)  

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 840 m2 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 620 m2 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 310 m2 

4. ajánlati rész: Mez  ő utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 372 m2 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1120 m2 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 588 m2 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1125 m2 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
1 db meglév  híd rekonstrukcióő  

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
Alkotmány utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1305 m2 
Arany J. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1185 m2 
Bercsényi utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 960 m2 



Damjanich utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1245 m2 
Dr. Taródi B. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1338 m2 
Egység utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1435 m2 
Liliom utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 675 m2 
Mester utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 531 m2 
Móricz Zs. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1215 m2 
Nádas utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 915 m2 
Nefelejcs utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 810 m2 
Pet fi utca: ACő -11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 300 m2 
Posta utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 363 m2 
Ügyes utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 260 m2 
Wesselényi utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 585 m2 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – 
Alkotmány utca: Viacolor burkolat rakása 220 m2 
Dózsa György tér: Viacolor burkolat rakása 150 m2 
Mártírok utca: Viacolor burkolat rakása 432 m2 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a 
beszerzés becsült értékére. 

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 Értesít ben: ő 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illet leg a ő
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/08/14 

IV.2.3) Az el zetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ő 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltér  kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:ő  2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér  őmódon történ  rendelkezésre bocsátásának indoka:ő  

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  ű települési fejlesztések tíz ajánlati rész alapján: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása éső  ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
4 933 880.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

 



Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  ő neve: 

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő



kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
4 933 880.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  



Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés ő megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  



V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  ő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
4 333 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 
 850,00 - -  - 



összegei ajánlattev nként:ő  

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  



Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
4 333 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki ő ű vezet   gyakorlata (ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa ő benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a ő közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen sző ervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára  egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  általő  el írt formai követelményeit ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  



Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 
 

Ajánlattev  ő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  



Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
2 473 220.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 



Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
2 473 220.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 



 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 
A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 



 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
2 219 848.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű szempontból alkalmas a szerz dés ő



teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  



 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
2 219 848.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   



V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [5] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indő ul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev kő  neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
6 570 240.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, ő pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés A részszempontok Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési 



részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

pontszám pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

pontszám pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

pontszám pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00 - -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 



P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
6 570 240.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  



Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [6] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenső ég indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
3 508 792.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű szempontból alkalmas a szerz dés ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00 - -  - 

 
 



Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 



Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
3 508 792.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 



 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [7] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 



Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
6 713 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű szempontból alkalmas a szerz dés ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00 - -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő



Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
6 713 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 



érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 



 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [8] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
 

Az eljárás eredményes volt igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

A 8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása tekintetében egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett be, így 
Ajánlatkér  a ő 8. ajánlati részt a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint eredménytelennek nyilvánítja. 

Kbt. § (1) bekezdés b pontja az alábbiakat jegyzi: 

75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha  
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be. 

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás X igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 

 

A RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  (3413 Cserépfalu Kossuth út 3.)a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő – érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

 

A Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  (1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1) a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 



alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt forő ő mai követelményeit – érvénytelen. 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1.  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

 

A BRH-M Kft. (2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1.) a hiánypótlási felhívás határidejének 
lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja ő
meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formaő ő i követelményeit – érvénytelen. 

 
 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Bitu-Joint Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

RO-LY BAU Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

BRH-M Kft 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 - - - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 - - - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 - - - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 -  -  - 



 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen       nem 

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



alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbő ő ő eszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ő ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [9] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 



Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
78 195 126.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 



 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
78 195 126.- HUF 

Min ségi szempontő  
2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 



3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő



követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [10] Elnevezés:  
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint 
helyi érdek  települési fejlesztésekű  tíz ajánlati rész alapján: 

10. ajánlati rész: Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 
 

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 min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
10 668 280.- HUF 



Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az ő
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. Többletjótállás 
vállalása 

15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 



P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás ő
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
10 668 280.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

6 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a ő kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 



ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

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

A nyertes ajánlattev  ajánlatában aő  közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő   

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen ő szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

 

A REAL-RENT Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.) ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási 
iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára  egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

 

A Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  (8428 Borzavár, Kossuth utca 7.) a hiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a rendelkezésre álló iratok ő
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai ő ő
követelményeit – érvénytelen.  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

 

VI. szakasz: Kiegészít  ő információk 



VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerz déskötési moratórium id tartamaő ő  

Kezdete: 2018/10/05/ Lejárata: 2018/10/09  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id pontja:ő  2018/10/03 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének id pontja:ő  2018/10/04 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2  

VI.1.5) Az összegezés módosításának id pontja:ő  2  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének id pontja:ő  2  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2  

VI.1.8) Az összegezés javításának id pontja:ő  2  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének id pontja:ő  2  

VI.1.10) További információk: Öner  mértéke:ő  

1-3 ajánlati részek tekintetében: 385619 – BMÖGF/295-4/2018 
A szerz dés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel  Zagyvarékas Község Önkormányzata, „A ő ő ő
Belügyminisztérium a helyi érdek  települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi ű
Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Er források Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti el irányzat ő ő
átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapján” a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben 
rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 2018. évi központi költségvetésér l szóló 2017. évi C. törvény 1. ő
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 14 cím 48 alcím Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak 
támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatű ő ásával finanszírozza.  
 
Támogatói okirat szerint összesen: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő                 4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.493.000.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       11.735.922.- HUF 
 
Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő                 4.933.880.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 4.333.200.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.473.220.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       11.740.300.- HUF 
 
Szükséges öner  biztosításának mértéő ke, melyet Ajánlatkér  2018. évi költségvetése terhére biztosít: nettó 4.378.ő - HUF 
4-8 ajánlati részek tekintetében: 317743 – BMÖGF/92-117/2017 
A szerz dés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel  Zagyvarékas Község Önkormányzata, „Az ő ő ő
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 2016. évi központi 
költségvetésér l szóló 2015. éviő  C. törvény 3. mellékletének II. 8. pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  ű ő
támogatásával finanszírozza. 
 
Támogatói okirat szerint összesen: 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő                 3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  9.564.943.- HUF    
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása   8.670.184.- HUF 



8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    
______________________________________________________________________________________ 
       24.795.753.- HUF 
 
Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő                 2.219.848.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  6.570.240.- HUF    
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   3.508.792.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása   6.713.250.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása  

______________________________________________________________________________________    
                                        19.012.130.- HUF 
 
Pénzmaradvány mértéke: nettó: 5.783.623.- HUF. 
 
9-10. ajánlati részek tekintetében: 275465 – BMÖGF/188-64/2015 
A szerz dés ő tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel  Zagyvarékas Község Önkormányzata, „Az ő ő
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült ő
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával ű ő
finanszírozza. 
 
Támogatói okirat szerint összesen: 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       83.286.280.- HUF 
 
Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   78.195.126.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.668.280.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       88.863.406.- HUF 
 
Szükséges öner  biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkér  2018. évi költségvetése terhére biztosít: nettó 5.577.126.ő ő - 
HUF. 

 



TERVEZET 
 
 
………../2018. (X.3) képviselő-testületi határozat 
 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című pályázat keretében a műszaki ellenőri tevékenységre beérkezett 
árajánlat jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című pályázat 
keretében a műszaki ellenőri tevékenységre beérkezett árajánlatot az 1. számú melléklet 
szerint elfogadja. 
 
 
A határozatról: 
 
1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4.Pénzügyi Csoport, helyben 
értesülnek. 
 



TERVEZET 

…………/2018. (X.3.) számú képviselő-testületi határozat 

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, 
karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú projektben önkormányzati 
önerő biztosításáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az Európai Unió 2014-
2020 programozási időszakában, a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében kiírt, VP6-7.2.1.-
7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, karbantartásához 
szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott és nyertes 
pályázat megvalósítását.  

 
2. A pályázat konzorcium keretében kerül megvalósításra, a képviselő-testület elfogadja, hogy a 

konzorcium vezetője Újszász Város Önkormányzata (5052 Újszász, Szabadság tér 1. 
képviseli: Kaló Istvánné alpolgármester) legyen. 
 

3. A Képviselő-testület egyúttal elfogadja a konzorciumi együttműködő feleket, amely Újszász 
Város Önkormányzata mellett Szászberek Község Önkormányzata. 
 

4. A projekt címe: Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő-és munkagépek beszerzése 
az Alsó- Zagyva-mentén 

 
A beszerzésre kerülő gép tárolási helye: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

      5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
      helyrajzi száma: 715/3 
 

A projekt összköltsége:       br. 4.369.991.-Ft 
A projektben a támogatás szempontjából elszámolható költség:  br: 3.714.491.-Ft 
A projektben vállalt önkormányzati önerő összege:    br:    655.500.-Ft 

 
5. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére 

biztosítja és elkülöníti. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 
eljárjon. 

 
A képviselő-testület határozatával az e tárgyban született 75/2018.(V.24.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: Jánosi József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról: 
1.)Jánosi József polgármester 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
4.)Szászberek Község Önkormányzata 
5.)Újszász Város Önkormányzata 
6.)Dobozi Róbert- 5052 Újszász, Fecske út 9. pályázatíró 
7.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
8.)Irattár 
értesülnek. 
 



Testületi döntés név szerinti szavazással és legalább az alábbi tartalommal: 
 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása valamint helyi érdekű települési fejlesztések  
 
Érvényes /érvénytelen ajánlattevők: 
 

Ajánlattevő neve: Kétutas Építőipari és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 8428 Borzavár, Kossuth utca 7. 

Ajánlattevő adószáma: 23072635-2-19 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő 
a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 
Ajánlattevő neve: RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 3413 Cserépfalu Kossuth út 3. 

Ajánlattevő adószáma: 12969395-2-05 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő 
a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit – érvénytelen. 

 
Ajánlattevő neve: Bitu-Joint Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1 

Ajánlattevő adószáma: 12617490-2-42 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő 
a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit – érvénytelen. 

 
Ajánlattevő neve: REAL-RENT Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz. 

Ajánlattevő adószáma: 12813108-2-19 

Ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - 
érvénytelen. 

 



Ajánlattevő neve: BRH-M Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 14873005-2-13 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő 
a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit – érvénytelen. 

 
Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes 
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai: 
 

1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása 
Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
4 933 880.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 
2. ajánlati rész: Külső - Alkotmány utca felújítása 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
4 333 200.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
2 473 220.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 



4. ajánlati rész: Mező utca felújítása 
Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
2 219 848.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 
 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
6 570 240.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
3 508 792.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 



7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
6 713 250.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
78 195 126.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Ajánlattevő adószáma: 11507532-2-16 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
10 668 280.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 6 hónap 

 
 



Az eljárás eredményes az alábbi ajánlati részek tekintetében: 
1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása      
2. ajánlati rész:  Külső - Alkotmány utca felújítása    
3. ajánlati rész:  Liszt Ferenc utca felújítása     
4. ajánlati rész:  Mező utca felújítása      
5. ajánlati rész:  K-pozsonyi utca felújítása     
6. ajánlati rész:  Hajó utca felújítása      
7. ajánlati rész:  Kifli utca felújítása        
9. ajánlati rész:  Belterületi útfelújítás      
10. ajánlati rész:  Járdafelújítás   
     
Az eljárás eredménytelen az alábbi ajánlati rész tekintetében: 

8. ajánlati rész:  Zagyva-híd felújítása 

A 8. ajánlati rész vonatkozásában egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett be, így a Kbt. 75. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint a 8. ajánlati rész eredménytelen. 
75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha  
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be. 
 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan: 
 

1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 4 890 922.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 4 890 922.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 4 933 880.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 
 



2. ajánlati rész: Külső - Alkotmány utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 4 352 000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 4 352 000.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 4 333 200.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 2 493 000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 2 493 000.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 2 473 220.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 



Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

4. ajánlati rész: Mező utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 3 569 409.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 3 569 409.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 2 219 848.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
  

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 9 564 943.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 9 564 943.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 6 570 240.- HUF 



díj) HUF egységben 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 2 991 217.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 2 991 217.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 3 508 792.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 



 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 8 670 184.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 8 670 184.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 6 713 250.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Az eljárás a 8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása vonatkozásában eredménytelen, tekintettel a 
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjára. 

 
 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 72 379 930.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 72 379 930.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 78 195 126.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 



Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 10 906 350.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 10 906 350.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelező Építő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5081 Szajol, Fő út 20. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 10 668 280.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
A többletforrás az 1. 6. illetve 9. ajánlati részek vonatkozásában a projekten belüli átcsoportosítással 
kerül biztosításra.   
 
Rendelkezésre álló forrás az érvényes ajánlatok vonatkozásában: 
 



 
Támogatói okirat szerint összesen: 
1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása     4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Külső - Alkotmány utca felújítása   4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása    2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mező utca felújítása     3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása    9.564.943.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása     2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása     8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás     72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás       10.906.350.- HUF 
Támogatói okirat költségvetése összesen:    119.817.955.- HUF 
 
 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint: 
1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása     4.933.880.- HUF 
2. ajánlati rész: Külső - Alkotmány utca felújítása   4.333.200.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása    2.473.220.- HUF 
4. ajánlati rész: Mező utca felújítása     2.219.848.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása    6.570.240.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása     3.508.792.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása     6.713.250.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás     78.195.126.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás       10.668.280.- HUF 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:  119.615.836.- HUF 
 
 
1-3 ajánlati részek tekintetében: 385619 – BMÖGF/295-4/2018 
A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendelő Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, „A Belügyminisztérium a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges 
források biztosításáról, valamint a IX. Helyi Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) 
Korm. határozat alapján” a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt 
elszámolható költségeinek Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 14 cím 48 alcím Zagyvarékas 
Község fejlesztési feladatainak támogatása jogcímen, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő 
támogatásával finanszírozza.  
 
Támogatói okirat szerint összesen: 
1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása   4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Külső - Alkotmány utca felújítása 4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.493.000.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       11.735.922.- HUF 

 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint: 
1. ajánlati rész: Fürdő utca felújítása   4.933.880.- HUF 
2. ajánlati rész: Külső - Alkotmány utca felújítása 4.333.200.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.473.220.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       11.740.300.- HUF 
 

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő 2018. évi költségvetése terhére 
biztosít: nettó 4.378.- HUF 
 
 
 



4-8 ajánlati részek tekintetében: 317743 – BMÖGF/92-117/2017 
A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendelő Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt 
elszámolható költségeinek Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. mellékletének II. 8. pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő 
támogatásával finanszírozza. 
 
Támogatói okirat szerint összesen: 
4. ajánlati rész: Mező utca felújítása   3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  9.564.943.- HUF    
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása   8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    
 ______________________________________________________________________________________ 
        24.795.753.- HUF 
 
 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint: 
4. ajánlati rész: Mező utca felújítása   2.219.848.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  6.570.240.- HUF    
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   3.508.792.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása   6.713.250.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása  

______________________________________________________________________________________
   

       19.012.130.- HUF 
 
Pénzmaradvány mértéke: nettó: 5.783.623.- HUF. 
 
 

9-10. ajánlati részek tekintetében: 275465 – BMÖGF/188-64/2015 
A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendelő Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt 
elszámolható költségeinek a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő 
támogatásával finanszírozza. 
 
Támogatói okirat szerint összesen: 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
        83.286.280.- HUF 
 
 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint: 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   78.195.126.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.668.280.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       88.863.406.- HUF 
 
Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő 2018. évi költségvetése terhére 
biztosít: nettó 5.577.126.- HUF. 
 



DDÖÖNNTTÉÉSSII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
valamint helyi érdek  települési fejlesztésekű  

TÁMOGATÁSI OKIRAT AZONOSÍTÓK: 
385619 – BMÖGF/295-4/2018 
317743 – BMÖGF/92-117/2017 

275465 – BMÖGF/188-64/2015 
 

A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti 
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás részeként 

 
Az Ajánlatkér  nevében eljáró szervezet ő 2018. augusztus 14-én küldte meg az ajánlattételi felhívást és 
ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatával az Ajánlatkér  által ő
megjelölt nyolc gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési dokumentáció teljes kör en hozzáférhet  ű ő
volt az EKR honlapján: https://ekr.gov.hu. 
 
Ajánlatkér  a ő Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatta az Ajánlattev ket, hogy a jelen ő
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i ő költségvetés, valamint az 
elvégzett vizsgálatok alapján:  
Önálló becsült érték a tervez i költségvetés alapjánő : 176.365.785.- HUF. 
 
Beszerzés becsült értéke ajánlati részenként önállóan: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő      4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása   4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása    2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő      3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása    9.564.943.- HUF 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása     2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása     8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása     56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás     72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás      10.906.350.- HUF 

______________________________________________________________________________________ 
Mindösszesen becsült érték:       176.365.785.- HUF 
 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkér i áruk, ő szolgáltatások):   0 HUF 
 
Egybeszámítás utáni beszerzés becsült értéke:     270.996.285.- HUF 
 
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint:  
nettó 176.365.785.- HUF. 
 
Kiegészít  tájékoztatáskérés ő nem érkezett. 
 
A Kbt. 115. § (2) szerint érintett ajánlattev k:ő  
 
1.  Cégnév:  SO-TA VIA Épít ipari ő és Szolgáltató Kft. 
 Székhely:  6630 Mindszent, Sz l  sor 7.ő ő  
 
2.  Cégnév:  REAL-RENT Kft. 
 Székhely:  8428 Borzavár, külterület hrsz. 0102/12. 
 
 
 



3. Cégnév: TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelez , Épít  és Szolgáltató Kft.ő ő  
 Székhely:  5081 Szajol, F  út 20.ő  
 
4.  Cégnév:  Szolnok Aszfalt Kft. 
 Székhely:  1084 Budapest, Rákóczi tér 3. II. em. 18. 
 
5.  Cégnév:  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató ő Kft. 
 Székhely:  8428 Borzavár, Kossuth utca 7. 
 
6.  Cégnév:  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatóő  Kft. 
 Székhely:  3413 Cserépfalu, Kossuth út 3. 

 
7.  Cégnév:  BITU- JOINT Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltatóő  Kft. 
 Székhely:  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. 1ph. 7. em. 1.  
 

8.  Cégnév:  BRH-M Kft. 
 Székhely:  2310 Szigetszentmiklós, Géza fejedelem utca 1. 
 
A Tanácsadó megállapítja, hogy az ajánlattételi határid  lejártának id pontjáig, ő ő 2018. augusztus hó 29. 
napjának 10:00 órájáig összesen 6, azaz hat darab ajánlat érkezett.  
 

1. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató ő ő
Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő   

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
4 933 880.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

36 hónap 

 

 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
4 333 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   ő ű ő gyakorlata (12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 



3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
2 473 220.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő   
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
2 219 848.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
6 570 240.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
3 508 792.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 
 
 
 
 



7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
6 713 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
78 195 126.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
10 668 280.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

32 hónap 

 
 
 
 

2. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

 
1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő   

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
5 612 200.- HUF 



Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
4 861 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
2 826 600.- HUF 

Min ségi ő szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő   
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
2 554 400.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
7 528 000.- HUF 

Min ségi szempontő  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 



Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
4 037 600.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
7 725 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel ső  m szaki vezet   gyakorlata (ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
88 868 100.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
11 742 630.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

50 hónap 

 



 3. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő   

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
5 364 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
4 663 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
2 704 600.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő   
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
2 424 200.- HUF 



Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
7 106 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
3 831 800.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
7 331 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
85 179 100.- HUF 

Min ségi szempontő  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 



Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
11 505 310.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

61 hónap 

 
  
 
 

4. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

Ajánlat kivonata: 

 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
54 286 170.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   ő ű ő gyakorlata (12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

6 hónap 

 
 
 
 

5. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

Ajánlat kivonata: 

 
 
 
 



8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
49 999 820.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

1 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

168 hónap 

 
 
 
 

6. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és ő
Szolgáltató Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 

Ajánlat kivonata: 

 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
57 000 490.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

0 hónap 

 
 
El z  ülésen tárgyaltak alapján az alábbiakat állapította meg a Bírálóbizottság:ő ő  
 

1. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 



1. Ajánlattev  ajánlatában elmulasztotta ő ajánlati részenként csatolni az alábbi nyilatkozatokat: 

9. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra ő
vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról  

16. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat ő – 
m szaki, szakmai alkalmasságű  

20. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az egyenérték ségr l ő ű ő  

Kérem, a hiánypótlás során a fenti iratokat valamennyi ajánlati rész vonatkozásában csatolni 
szíveskedjék. 

2. Kérem, nyújtson felvilágosítást és oldja fel az ellentmondásokat az alábbi nyilatkozatok 
vonatkozásában: 

- Valamennyi ajánlati rész esetében a Többletjótállás vállalása tekintetében az EKR 
rendszerben szerepl  Felolvasólapokon ő 0 hónap, míg az ajánlatában csatolt valamennyi 3. 
számú (Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása) iratában további 36 hónapot jelöl meg 
a kötelez  36 hónap jótálláson felül.ő  
 

- Az EKR rendszerben szerepl  Felolvasólapokon a ő 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. ajánlati részek 
tekintetében a 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül továbbiő ő  32 hónap felel s m szaki ő ű
vezet i gyakorlatról nyilatkozik, míg az ő 1. ajánlati rész tekintetében 36 hónapot jelöl meg. 
 

Ezzel szemben, az ajánlatában csatolt 3. számú mintairataiban valamennyi ajánlati rész 
esetében további 12 hónap szakmai gyakorlat vállalását rögzíti. Ugyanezen mintairatokon 
további ellentmondások mutatkoznak a 3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlat alátámasztásaő ű ő  
pontban, melyben immár 44, azaz 12+32 hónap gyakorlati id r l nyilatkozik.ő ő  

Kérem Ajánlattev t ő valamennyi irat ellen rzésére és korrigálására, figyelemmel a KBt. 71. § (9) ő
bekezdésére. 

3. Ajánlattev  a ő 2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítására vonatkozó 3. sz. iratában az 1. 
ajánlati rész: Fürd  utcaő  felújítására vonatkozó vállalások alátámasztásáról nyilatkozik; továbbá a 2. 
ajánlati részhez csatolt .pdf formátumú árazott költségvetés is az 1. ajánlati részre vonatkozik.  

Kérem, a hiánypótlás keretén belül a 2. ajánlati részre vonatkozó releváns iratot illetve költségvetést 
csatolni szíveskedjék.  

4. Ajánlatában - valamennyi ajánlati részre vonatkozóan - a 10. sz. mintairatok alkalmazásával az 
alábbi nyilatkozatot teszi: 

_x_* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására nem 
támaszkodunk. 
 

Ezzel szemben ajánlatában a 11. sz. mintairatok alkalmazásával benyújtásra kerültek a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozatai, melyben arról nyilatkozik, 
hogy a m szaki szakmai alkalmasság M1.) pontja vonatkozű ásában N. Imre szakembert vonja be. 
Továbbá, a 17. sz. mintairatok alkalmazásával benyújtásra kerültek a Kbt. 67. § (1) bekezdésére 
vonatkozó nyilatkozatai is. 
Ezen nyilatkozatokat nem a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, hanem Ajánlattev  írta alő á. 

Kérem, a fenti ellentmondás feloldására nyújtson felvilágosítást, csatolja vonatkozó helytálló 
nyilatkozatait, a megfelel  nyilatkozattev  aláírásávalő ő . 

Kérem továbbá, hogy amennyiben az releváns, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel járjon el 
hiánypótlása vonatkozásában: 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az alábbiakat írja el :ő  
"Az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k vagy részvételre jelentkez k bármely más ő ő ő
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló ő
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 



pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  ezen szervezet er forrására vagy arra ő ő ő
is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vagy ő
el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,ő ő  amely alátámasztja, hogy a 
szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a sző ő erz dés teljesítésének ő
id tartama alatt"ő  

Ajánlatkér  az Ajánlattev k munkájának segítésére el szerz dés mintairatot bocsát rendelkezésre.ő ő ő ő  

4. Ajánlatának 112. oldalán benyújtásra került a felel s m szaki vezet  szakmai önéletrajza, azonban ő ű ő
abból nem állapítható meg egyértelm en a felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje. Ajánlatkér  az ű ő ű ő ő
eljárásban mintairatokat bocsátott Ajánlattev k rendelkezésérő e.  Az ajánlat benyújtásának formai és 
tartalmi követelményeire az Ajánlattételi Felhívásban rögzített rendelkezések az irányadók.   

Az Ajánlattételi Dokumentáció 9. szakaszában az alábbiak kerültek el írásra a felel s m szaki vezet  ő ő ű ő
szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán: 

Felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje (12  hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)    ő ű ő ő ő  
A becsatolt önéletrajzból egyértelm en derüljön ki az alkalmassági feltételként el írt, a szakemberrel ű ő
szemben támasztott követelményeknek való megfelel sség. ő Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy ő
azonos id szakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati id  számő ő ítása során csak egyszer 
vesz figyelembe.  
Ajánlatkér  minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.ő  
A gyakorlati id  a m szaki vezet ként történt munkavégzés id szaka kerül értelmezésre, kérjük ezt ő ű ő ő
egyértelm en az önéletrajz iratban ű megjelölni. 
Az Ajánlatkér  a megajánlott gyakorlati id  tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok ő ő
értékelése során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is 
egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 

Kérem, hogy a felel s m szaki vezet  szakmai gyakorlati idejének igazolását illet en a fentieket ő ű ő ő
figyelembe véve szíveskedjék benyújtani a rendelkezésre bocsátott, 26. számú mintairatot. 

5. Ajánlattev  által benyújtott Pénzügyi ütemterv (24. ő sz. mintairat) valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában számszakilag hibás. 

Kérem Ajánlattev t a koherens számítások elvégzésére, a pénzügyi ütemtervek felülvizsgálatára és ő
korrigálására. 

 
 
 

2. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Ajánlatkér  az ő Ajánlattételi dokumentáció 1. szakaszának 20. pontjában az alábbiakat írta el :ő  

20. cégszer  aláírásű : ajánlatkér  cégszer  aláírásként aő ű  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszer  ű aláírást fogadja el. 
Ajánlatkér  a cégszer  aláírással egyenérték nek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott ő ű ű
dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

Ajánlata 1. sz. Ajánlat – Fed lap elnevezés  mintairata bélyegző ű lenyomat nélküli, így kérem, az iratot ő
cégszer en aláírvaű  ismét benyújtani szíveskedjék. 

2. Ajánlatában - valamennyi ajánlati részre vonatkozóan - a 10. sz. mintairatok alkalmazásával az 



alábbi nyilatkozatot teszi: 

_x_* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására nem 
támaszkodunk. 
 

Ezzel szemben ajánlatában a 11. sz. mintairatok alkalmazásával benyújtásra kerültek a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozatai, melyben arról nyilatkozik, 
hogy a m szaki szakmai alkalmasság M1.) pontja vonatkozásábanű  Németh Szilárd szakembert vonja 
be. Továbbá, a 17. sz. mintairatok alkalmazásával benyújtásra kerültek a Kbt. 67. § (1) bekezdésére 
vonatkozó nyilatkozatai is. 
Ezen nyilatkozatokat nem a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, hanem Ajánlattev  írta alá.ő  

Kérem, a fenti ellentmondás feloldására nyújtson felvilágosítást, csatolja vonatkozó helytálló 
nyilatkozatait. 
Kérem továbbá, hogy amennyiben az releváns, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel járjon el 
hiánypótlása vonatkozásában: 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése az alábbiakat írja el :ő  
"Az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k vagy részvételre jelentkez k bármely más ő ő ő
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölnő i az ajánlatban, több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  ezen szervezet er forrására vagy arra ő ő ő
is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vaő gy 
el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,ő ő  amely alátámasztja, hogy a 
szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének ő ő ő
id tartama alatt"ő  

3. A benyújtott ajánlatában a 23. számú, a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó nyilatkozata 
kitöltetlen, így kérem, hogy az iratot teljeskör en kitöltve csatolni szíveskedjék.ű  

 
 
 

3. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Ajánlata 5. oldalán található Felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje, valamint a Felolvasólapon ő ű ő
szerepl  adat ellentmondásban áll. Ajánlattev  a 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül további ő ő ő ő 61 
hónap szakmai gyakorlat vállalását rögzíti, azonban az alátámasztó iratokból (szakmai önéletrajz, 26. 
sz. mintairat) összességében 4+5+7+11+4+6+2+15+13+14= 81hónap gyakorlati állapítható meg. 

Ajánlatkér  ő az Ajánlattételi Dokumentáció 9. szakaszában az alábbiakat írta elő a felel s m szaki ő ű
vezet  szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán:ő  

Felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje (12  hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)    ő ű ő ő ő  
A becsatolt önéletrajzból egyértelm en derüljön ki az alkalmassági feltételként el írt, a szakeű ő mberrel 
szemben támasztott követelményeknek való megfelel sség. ő Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy ő
azonos id szakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati id  számítása során csak egyszer ő ő
vesz figyelembe.  
Ajánlatkér  minden megkezdett hónapot ő teljes hónapként veszi figyelembe. 
A gyakorlati id  a m szaki vezet ként történt munkavégzés id szaka kerül értelmezésre, kérjük ezt ő ű ő ő
egyértelm en az önéletrajz iratban megjelölni.ű  



Az Ajánlatkér  a megajánlott gyakorlati id  tartamát nem korlátozza, de ő ő közli, hogy az ajánlatok 
értékelése során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is 
egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 

Kérem Ajánlattev t ő a felel s m szaki vezet i gyakorlati id  fentiek szeő ű ő ő rinti ellen rzésére és ő
korrigálására. 

2. A benyújtott ajánlatában a 23. számú, a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó nyilatkozata 
kitöltetlen, így kérem, hogy az iratot teljeskör en kitöltve csatolni szíveskedjék.ű  

 
 
 

4. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és ő
Szolgáltató Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Ajánlatkér  az eljárásban mintairatokat bocsátott Ajánlattev k rendelkezésére.  Az ajánlat ő ő
benyújtásának formai és tartalmi követelményeire az Ajánlattételi Felhívásban rögzített rendelkezések 
az irányadók.   

Kérem Ajánlattev t, hogy fentieket figyelembe vő éve a hiánypótlás keretén belül szíveskedjék 
benyújtani a 23. számú, a közhiteles nyilvántartásról szóló nyilatkozatát, melyet ajánlatában 
elmulasztott csatolni. 

 
 
 

5. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Ajánlata 12. oldalán a 10. sz. mintairat alkalmazásával az alábbi nyilatkozatot teszi:  

_x_* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására nem 
támaszkodunk. 
 

Ezzel szemben ajánlatában a 11. sz. mintairatok alkalmazásával benyújtásra kerültek a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozatai, melyben arról nyilatkozik, 
hogy a m szaki szakmai alkalmasság M1.) pontja vonatkozásábanű  Burka Attila szakembert vonja be. 
Továbbá, a 17. sz. mintairatok alkalmazásával benyújtásra kerültek a Kbt. 67. § (1) bekezdésére 
vonatkozó nyilatkozatai is. 
Ezen nyilatkozatot nem a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, hanem Ajánlattev  írta alá.ő  

Kérem, a fenti ellentmondás feloldására nyújtson felvilágosítást, csatolja vonatkozó helytálló 
nyilatkozatait. 

Kérem továbbá, hogy amennyiben az releváns, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel járjon el 
hiánypótlása vonatkozásában: 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az alábbiakat írja el :ő  



"Az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k vagy részvételre jelentkező ő k bármely más ő
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló ő
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  ezen szervezet er forrására vagy arra ő ő ő
is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vagy ő
el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,ő ő  amely alátámasztja, hogy a 
szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének ő ő ő
id tartama alatt"ő  
2. Kérem, nyújtson felvilágosítást és oldja fel az alábbi ellentmondásokat: 

Ajánlata 5. oldalán található 3./ Felel s ő m szaki vezet i gyakorlat alátámasztásaű ő  pontja számszaki 
eltérést mutat a Felolvasólapon megadott adattal szemben. Ajánlattev  a 12 hónap kötelez  ő ő
gyakorlati id n felül további ő 168 hónap szakmai gyakorlat vállalását nyilatkozza,  melyet a 2003.07.30 
– 2018.07.30. napig tartó, 180 hónapban rögzített id szakkal támaszt alá. ő Ajánlatkér  minden ő
megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe, mely alapján ez az id szak egyértelm en ő ű
181 hónapot jelöl. El z eket figyelembe véve az ő ő alátámasztó iratokban (szakmai önéletrajz, 26. sz. 
mintairat) összességében 181 hónap gyakorlati id  igazolása elvárt.ő  

Ajánlatkér  ő az Ajánlattételi Dokumentáció 9. szakaszában az alábbiakat írta elő a felel s m szaki ő ű
vezet  szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán:ő  

Felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje (12  hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)    ő ű ő ő ő  

A becsatolt önéletrajzból egyértelm en derüljön ki az alkalmassági feltételként el írt, a szakemberrel ű ő
szemben támasztott követelményeknek való megfelel sségő . Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy ő
azonos id szakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati id  számítása során csak egyszer ő ő
vesz figyelembe.  
Ajánlatkér  minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.ő  
A gyakorlati id  a m szaki vezet ként ő ű ő történt munkavégzés id szaka kerül értelmezésre, kérjük ezt ő
egyértelm en az önéletrajz iratban megjelölni.ű  
Az Ajánlatkér  a megajánlott gyakorlati id  tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok ő ő
értékelése során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is 
egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 

Fent leírtakra tekintettel kérem az alátámasztó Szakmai önéletrajz iratot a rendelkezésre bocsátott 26. 
sz. mintairat szerint kitölteni és csatolni, melyb l egyértelm en megállapítható a felel s m szaki ő ű ő ű
vezet i gyakorlat id tartama:ő ő  

 KÉPZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA 
Korábbi szakmai tapasztalat 
ismertetése  

Ellátott funkciók, feladatok és 
beosztások ismertetése (m szaki ű
vezet i tevékenységre való utalás ő
kötelez )ő  

m szaki vezet i gyakorlat ű ő
hónap egységben  

Pl.: Római Katolikus Templom 
rekonstrukciója, Budapest VI. 
kerület 2015. év 10 hótól – 2016. 
5. hónapig* 

Pl.: Felel s m szaki vezet i ő ű ő
tevékenység a teljes megvalósítás 
id szakában*ő  

Pl. összes m szaki vezetés ű
a kivitelezésnél 8 hónap* 

Kérem Ajánlattev t ő a felel s m szaki vezet i gyakorlati id  fentiek szerinti ő ű ő ő ellen rzésére és ő
korrigálására. 

3. Ajánlattev  kétszer nyújtotta be a Pénzügyi ütemterv elnevezés , 24. számú iratát, mely iratok ő ű
között eltérés van.  
Kérem nyilatkozatát és az irat ismételt becsatolását, melyben meger síti, hogy a „Javított pénzügyi ő
ütemterv” elnevezés  csatolt dokumentumot ű tekinti irányadónak az ajánlattétel során. 

6. ajánlat 



Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és ő
Szolgáltató Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

Ajánlata benyújtásának formai és tartalmi követelményeire az Ajánlattételi Felhívásban rögzített 
rendelkezések az irányadók, mely alapján felhívom figyelmét az Ajánlattételi dokumentáció 9. 
pontjában el írtakra:ő  

Ajánlatkér  Ajánlattev  ajánlatát ő ő érvénytelennek nyilvánítja, ha Kbt. 73. § (1), (2), (4), (6) 
bekezdésében foglalt bármelyik eset fennáll. 
 

Ajánlatkér  aő z ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az 
alábbi esetekben is, amennyiben a következ  változtatások bármelyike esetén Ajánlatkér  nem lenne ő ő
képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel  értékelésére: ő  

- Ajánlattev  nem nyújt be árazott költségvetéstő , 
- Ajánlattev  a költségvetés sorait Ajánlatkér  erre vonatkozó jóváhagyása (pl. kiegészít  ő ő ő

tájékoztatás, a felhívás szerinti egyenérték ség megjelölése) nélkül új sorral egészíti ki, vagyű  
- Ajánlattev  a költségvetés sorait Ajánlatkér  erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, ő ő

vagy 
- Ajánlattev  Ajánlatkér  erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, ő ő

mennyiségi adatait módosítja, vagy 

egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattev  az árazatlan költségvetésen, mely alapján az ő
nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 

Ajánlatkérő 2018. szeptember hó 25. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki. 

A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2018. október hó 01. napja 10:00 óra volt. 

A hiánypótlás során benyújtott iratokat megvizsgálva az alábbiakat állapítja meg a Bírálóbizottság: 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő – érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.  

 
 
Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 



jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formaő ő i követelményeit – érvénytelen. 

 
Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő – érvénytelen. 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

A hiánypótlási iratokat határid ben benyújtotta. Aő z iratokat átvizsgálva megállapítható, hogy a 
hiánypótlási felhívás 2. pontjában rögzített, a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó hiányosságok 
kapcsán el írtakat Ajánlattev  ő ő nem teljesítette.  

A Kbt. 71. § (6) bekezdése az alábbiakat jegyzi: 
(6) Az ajánlatkér  köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótláő si felhívás(ok)ban 
nem szerepl  hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkér  újabb hiánypótlást elrendelni, ha a ő ő
hiánypótlással az ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  az ajánlatban vagy a részvételi ő ő
jelentkezésben korábban nem szerepl  gazdasági szereplő őt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szerepl re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító ő
felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - 
rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a kés bbi hiánypótlás során már nem ő
pótolható. 

El ző őekre tekintettel az ajánlat a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formaő ő i követelményeit - érvénytelen. 
valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formaő ő i követelményeit – érvénytelen. 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20.ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 



A hiánypótlási iratokat határid ben benyújtotta, melyet ő átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és 
hiánytalan. A Bírálóbizottság az alábbiakat állapítja meg: 

Ajánlattev  hiánypótlási irataiban rögzített, Felel s m szaki vezet  gyakorlati idejére vonatkozó adat ő ő ű ő
eltér a Felolvasólapon szerepl  adattól, így Ajáő nlatkér  a ő Kbt. 71. (9) bekezdése szerint jár el:  

A Kbt. 71. § (9) bekezdése alapján: 
A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkér  által bemutatni kért szakemberek ő
személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági 
követelménynek való megfelel ség miatt szükséges esetben és csak úgy váő ltozhat, hogy a 
hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veend  minden releváns körülmény tekintetében a ő
korábbival legalább egyenérték  szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál ű
nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkez  személy kerül bemutatásra, az ő
ajánlatkér  az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a ő
hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor 
figyelembe veend  tényez k ő ő változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez 
bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a 
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül 
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a 
felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkér  az értékeléskor ő - feltéve, hogy az a 
felolvasólapon szerepl  adatnál az értékeléskor kevésbé kedvez  ő ő - azt az adatot veszi figyelembe, 
amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkér  az ő
értékelt adat ezen megállapított értékér l az eljárásban részt vev  minden ajánlattev t, az érték ő ő ő
megállapítását követ en haladéktalanul, egyidej leg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és ő ű
a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy 
a felolvasólapon szerepl  adat az értékeléskor kevésbé kedvez , az értékeléskor a felolvasólapon ő ő
szerepl  adatot kell figyelembe venni.ő   

Tekintettel a Kbt. 71. (9) bekezdésére, Ajánlatkér  a Felel ső ő  m szaki vezet  gyakorlatának értékelése ű ő
során összességében 6 hónap gyakorlati id t vesz figyelembeő . 

Ajánlatkér  a fentiekr l a vonatkozó jogszabályok alapján ő ő az EKR rendszerben tájékoztatást nyújt az 
eljárásban részt vev  valamennyi gazdasági szerepl  részére.ő ő  

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában, az 
értékelés megkezdhet .ő  

 
Az ajánlatok értékelése az alábbi részletek alapján történik: 
 
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt 
megjelenít  olyan ő - különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - szempontok, amelyek között az 
ár vagy költség is szerepel.” 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Súlyszám 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

70 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

15 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

15 

 
 



Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és fels  határa: ő 0 pont (alsó) - 10 pont (fels )ő . 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerévelő  számolja ki a 
pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló ő ő
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 
21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  ű
többletjótállás és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlatű ű ő ) tartalmazó ajánlat a maximális 10 
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő tartalmi elemhez viszonyítva, az 
egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési ő
Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról ő
szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felel s m szaki vezet  ő ű ő
gyakorlata) körében Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat ő
írja el :ő  
 

A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli ő
vállalás) – a 84 hónapot elér  vagy meghaladó többlető jótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap ő
garanciális id szakot elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  
  

A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati 
id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama ő ő ű ő ő
(összesen 120 hónap gyakorlati id t elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben ő ő
részesül (10 pont). 
 

A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történ  kerekítést követ en kerülnek a súlyszámmal szorzásra, ő ő
majd a végs  pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történ  matematikai kerekítéssel kerülnek ő ő
meghatározásra. 
 



A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelez  mértéő k vállalásán felüli 0 
hónap többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, 
azaz nulla pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az 
értékelési szempontra vonatkozóan a súlyszámmal történ  szorzást követ en is 0, azaz nulla pontot ő ő
kaphat az Ajánlattev . ő  
 
Önálló becsült érték a tervez i költségvetés alapjánő : 176.365.785.- HUF. 
 
Beszerzés becsült értéke ajánlati részenként önállóan: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő      4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása   4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása    2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő      3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása    9.564.943.- HUF 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása     2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása     8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása     56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás     72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás      10.906.350.- HUF 

______________________________________________________________________________________ 
Mindösszesen becsült érték:       176.365.785.- HUF 
 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkér i áruk, szolgáltatások):ő    0 HUF 
 
Egybeszámítás utáni beszerzés becsült értéke:     270.996.285.- HUF 
 
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint: nettó 
176.365.785.- HUF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZESÍTÉS 
 
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  

 



Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 

 

Érvényes ajánlat: 

 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 933 880.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
5 364 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 



Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
5 612 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 



 

Érvényes ajánlat: 

 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 333 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 
 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 663 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 



Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 861 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 



 

Érvényes ajánlat: 

 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 473 220.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 
 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 704 600.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 



Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 826 600.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 



 

Érvényes ajánlat: 

 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 219 848.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki ő ű vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 424 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 



 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 554 400.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 

 



Érvényes ajánlat: 

 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
6 570 240.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, ő székhelye: 8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
7 106 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 



Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
7 528 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 

 

Érvényes ajánlat: 



 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
3 508 792.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
3 831 800.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 



Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 037 600.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 

 

Érvényes ajánlat: 



 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
6 713 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő jótálláson 
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
7 331 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 



Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
7 725 000.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  0 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  3 db 

 

Érvénytelen ajánlat: 



 

Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
54 286 170.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   ő ű ő gyakorlata (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1.  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
49 999 820.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 1 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  168 hónap 

 

 
 
 
 

Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 



Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
57 000 490.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  0 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 

 



Érvényes ajánlat: 

 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
78 195 126.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, ő székhelye: 8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
85 379 100.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 



Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
88 868 100.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  3 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  2 db 

 

Érvényes ajánlat: 



 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
10 668 280.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

 

 
Érvénytelen ajánlat: 

 
Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
11 505 310.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  ő ű ő ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  69 hónap 

 

 
 
 
Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 



Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
11 742 630.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  50 hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS 
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  

 
Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  



Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       4 933 880.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     4 933 880.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 



Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00 - -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 933 880.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 



Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell hoznia.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 



Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       4 333 200.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     4 333 200.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   ő ű ő gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  



Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 333 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 



iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 



P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       2 473 220.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     2 473 220.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 



Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00  - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 473 220.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 



Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       2 219 848.- HUF  



A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     2 219 848.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 



Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 219 848.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 



Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 570 240.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 570 240.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 



 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 



Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
6 570 240.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 



Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       3 508 792.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     3 508 792.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 



 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 



Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
3 508 792.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 



Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 713 250.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 713 250.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 



Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Az ajánlattev  neve:ő  Az ajánlattev  neve:ő   



Kft. REAL-RENT Kft. Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
6 713 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya ő alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

 

Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 



Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Bitu-Joint Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

BRH-M Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

RO-LY BAU Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 - - - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 - - - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 - - - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 -  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       78 195 126.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     78 195 126.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  



P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorő ű ő lata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

A részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 



alszempontjai is) alszempontok 
súlyszámai is) 

szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
78 195 126.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok ő hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizárő ó okok körében szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

 
 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       10 668 280.- HUF  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     10 668 280.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 



 
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       6 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     6 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  

 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 

 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Tóth és Társa Kész 

Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

REAL-RENT Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

Kétutas Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

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 

1. Összes nettó 70 10,00 700,00 - - - - 



ajánlati ár 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

15 10,00 150,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 850,00  -  - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ő ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
10 668 280.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok ő hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bírálóbizottság összegzett javaslata: 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat: 
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ő legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 4 890 922.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 4 890 922.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  ő ő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

4 933 880.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki ő ű vezet   gyakorlata (ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 



Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  ő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 

 
Ajánlatkér  számáraő  a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 4 352 000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 4 352 000.- HUF 

Ajánlattev  ő neve: Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

4 333 200.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 2 493 000.- HUF 



Rendelkezésre álló forrás: 2 493 000.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

2 473 220.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 3 569 409.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 3 569 409.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

2 219 848.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés ő teljesítésére, az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 



körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 9 564 943.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 9 564 943.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, ő székhelye: 5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

6 570 240.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági ő valamint m szaki ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja ő szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 2 991 217.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 2 991 217.- HUF 



Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  ő Épít  Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

3 508 792.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szakiő ű  vezet   gyakorlata (ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  ő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. ő § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 8 670 184.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 8 670 184.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

6 713 250.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 



alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő

legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 
(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 

Ajánlattevő 
 
 
 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Az eljárás a 8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása vonatkozásában eredménytelen, tekintettel a Kbt. 
75. § (1) bekezdés b) pontjára. 

 
 
 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja ő szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 72 379 930.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 72 379 930.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelező Épít  Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

78 195 126.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s ő m szaki vezet   gyakorlata (ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

 



Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 10 906 350.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 10 906 350.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

10 668 280.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

6 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 

 

A Bírálóbizottság 3/2018./X.02./döntési javaslata 

A Bírálóbizottság Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása valamint helyi érdek  települési fejlesztésekű  elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban a beérkezett ajánlatokat teljes körben megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  
 

Ajánlattev  neve:ő  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, Kossuth utca 7.  

Ajánlattev  adószáma:ő  23072635-2-19 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formaő ő i követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 

Ajánlattev  neve:ő  RO-LY BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató ő
Kft. 



Ajánlattev  címe, székhelye:ő  3413 Cserépfalu Kossuth út 3.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12969395-2-05 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formaiő ő  követelményeit – érvénytelen. 

 

Ajánlattev  neve:ő  Bitu-Joint Épít ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lph. VII/1  

Ajánlattev  adószáma:ő  12617490-2-42 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formaő ő i követelményeit érvénytelen. 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  BRH-M Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2310 Szigetszentmiklós Géza fejedelem utca 1  

Ajánlattev  adószáma:ő  14873005-2-13 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő – érvénytelen. 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  REAL-RENT Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz.  

Ajánlattev  adószáma:ő  12813108-2-19 

Ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és hiánypótlási iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formaő ő i 
követelményeit - érvénytelen. valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 



A hiánypótlási iratokat határid ben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes ő
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 

Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 1. 
ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 933 880.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ő az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 2. 
ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
4 333 200.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, ő gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ő



ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 3. 
ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 473 220.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ő az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 4. 
ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe,ő  székhelye: 5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
2 219 848.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  9 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági ő valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ő
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 5. 
ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  



Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
6 570 240.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ő az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 6. 
ajánlati rész: Hajó utca felújítása vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe,ő  székhelye: 5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
3 508 792.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági ő valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ő
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 7. 
ajánlati rész: Kifli utca felújítása vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 



Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
6 713 250.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt,ő  az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Az eljárás a 8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása vonatkozásában eredménytelen, tekintettel a Kbt. 
75. § (1) bekezdés b) pontjára. 
 

Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 9. 
ajánlati rész: Belterületi útfelújítás vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
78 195 126.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ő az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 
 
Ajánlatkér  számára a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca vonatkozásában az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Tóth és Társa Kész Kivitelez  Épít  Szolgáltató Kft.ő ő  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5081 Szajol, F  út 20ő  

Ajánlattev  adószáma:ő  11507532-2-16 



Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
10 668 280.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  6 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel ő az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmébenő . 

A Bírálóbizottság álláspontja, hogy a többletforrások biztosítása az 1. 6. illetve 9. ajánlati részek 
vonatkozásában a projekten belüli átcsoportosítással lehetséges. 

Fentiekre tekintettel azt javaslom a döntéshozónak, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a 
fenti vállalkozást hirdesse ki, döntsön a fentiek szerint az eljárás eredményér l illetve ő
eredménytelenségér l, az ajánlatok érvényességér l illetve érvénytelenségéő ő r l.ő  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  Eredményes 

2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása Eredményes 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása Eredményes 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  Eredményes 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása Eredményes 

6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása Eredményes 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása Eredményes 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása Eredménytelen 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás Eredményes 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, 
Mártírok utca 

Eredményes 

 
Öner  ő vállalása: 
 
Rendelkezésre álló forrás az érvényes ajánlatok vonatkozásában: 
 
Támogatói okirat szerint összesen: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő     4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása   4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása    2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő     3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása    9.564.943.- HUF  
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása     2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása     8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    eredménytelen 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás    72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás      10.906.350.- HUF 



Támogatói okirat költségvetése összesen:    119.817.955.- HUF 
 
 
Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő     4.933.880.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása   4.333.200.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása    2.473.220.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő     2.219.848.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása    6.570.240.- HUF  
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása     3.508.792.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása     6.713.250.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    eredménytelen 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás    78.195.126.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás      10.668.280.- HUF 

Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat összesen:ő   119.615.836.- HUF 
 
 
 
 
 
 
1-3 ajánlati részek tekintetében: 385619 – BMÖGF/295-4/2018 
A szerz dés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel  Zagyvarékas Község ő ő ő
Önkormányzata, „A Belügyminisztérium a helyi érdek  települési fejlesztések érdekében szükséges ű
források biztosításáról, valamint a IX. Helyi Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Er források ő
Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti el irányzat átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. ő
határozat alapján” a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható 
költségeinek Magyarország 2018. évi központi költségvetésér l szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. ő
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 14 cím 48 alcím Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak 
támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatű ő ásával finanszírozza.  
 
Támogatói okirat szerint összesen: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő   4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.493.000.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       11.735.922.- HUF 
 
Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő   4.933.880.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 4.333.200.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.473.220.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
       11.740.300.- HUF 
 

Szükséges öner  biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkér  2018. ő ő évi költségvetése terhére biztosít: 
nettó 4.378.- HUF 
 
 

4-8 ajánlati részek tekintetében: 317743 – BMÖGF/92-117/2017 
A szerz dés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel  Zagyvarékas Község ő ő ő
Önkormányzata, „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható 
költségeinek Magyarország 2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény 3. ő
mellékletének II. 8. pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  ű ő
támogatásával finanszírozza. 



 
Támogatói okirat szerint összesen: 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő   3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  9.564.943.- HUF    
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása   8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása    

______________________________________________________________________________________ 
       24.795.753.- HUF 
 

Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő   2.219.848.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  6.570.240.- HUF    
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   3.508.792.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása   6.713.250.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása  

______________________________________________________________________________________  
     19.012.130.- HUF 
 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 5.783.623.- HUF. 
9-10. ajánlati részek tekintetében: 275465 – BMÖGF/188-64/2015 
A szerz dés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel  Zagyvarékas Község ő ő ő
Önkormányzata, „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható 
költségeinek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér l szóló 2014. évi C.ő  törvény 3. melléklet 
II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával ű ő
finanszírozza. 
 
Támogatói okirat szerint összesen: 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
        83.286.280.- HUF 
 
Beérkezett összességében legel nyösebb ajánlat szerint:ő  

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   78.195.126.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.668.280.- HUF 

_______________________________________________________________________________________ 
        88.863.406.- HUF 
 
Szükséges öner  biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkér  2018. évi költségvetése terhére biztosít: ő ő
nettó 5.577.126.- HUF. 
 
 




