
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2019. augusztus 13-án (kedden) 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 pont javaslat: 
 
1.)  Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
2.) Előterjesztés a „Zagyva-híd felújítása” című pályázat keretében a műszaki 
ellenőri tevékenységre beérkezett árajánlat jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
3.) Előterjesztés Zagyvarékas Község 43/2019. (V.13.) számú Kt határozattal 
jóváhagyott településszerkezeti terve és a helyi építési szabályzatáról szóló 5/2019. 
(V.13.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
1.) Előterjesztés a „Zagyva-híd felújítása” elnevezésű projekt megvalósításához 
szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
elbírálására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó: Jánosi József  polgármester 

 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
 
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, 2019. augusztus 9. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. augusztus 13-ai soron kívüli ülésére 

ELŐTERJESZTÉS 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére  

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak  

megválasztására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13-ára tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását, a Nemzeti Választási Bizottság pedig ugyanezen 

időpontra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását. 

A választás során a már megválasztott Szavazatszámláló Bizottságok mellett a képviselő-

testületnek a Helyi Választási Bizottságot is meg kell választania legkésőbb a szavazás napja 

előtti 42. napon, 2019. szeptember 1-ig. 

A jelenlegi Helyi Választási Bizottság tagjainak megbízatása az október 13-i választásra 

létrehozott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséig tart. 

A Helyi Választási Bizottságba 3 fő tagot és 2 fő póttagot szükséges megválasztani. A 

választott tagok (póttagok) személyére a Helyi Választási Iroda Vezetője (a jegyző) tesz 

indítványt, amelyhez módosító javaslat nem nyújtható be. 

 

A fentiek alapján kezdeményezem a HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

TAGJAIKÉNT: 

 

 Mádi József Zagyvarékas, Külső-Rákóczi utca 1/7. sz. 

 Faragó Ernőné Zagyvarékas, Egység utca 4/1. sz. 

 Barna Elek Béla Zagyvarékas, Thököly utca 16/1. sz. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

PÓTTAGJAIKÉNT: 

 

 Molnár Istvánné Zagyvarékas, Külső-Alkotmány utca 38. sz. 

 Füzesi Béláné Zagyvarékas, Petőfi utca 22. sz. 

alatti lakosok megválasztását, illetve az alábbi határozati javaslat megvitatását, majd 

elfogadását. 

 

Zagyvarékas, 2019.08.09. 
 
 

Dr. Fekete Nóra 
jegyző 

 

 

 
_____/2019. (_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. tv. 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – a Helyi Választási 

Iroda vezetőjének indítványára – a Helyi Választási Bizottság tagjaiként az alábbi 

személyeket választja meg: 

 

Tagok: 

1.) Mádi József Zagyvarékas, Külső-Rákóczi utca 1/7. sz. 

2.) Faragó Ernőné Zagyvarékas, Egység utca 4/1. sz. 

3.) Barna Elek Béla Zagyvarékas, Thököly utca 16/1. sz. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Póttagok: 

1.) Molnár Istvánné Zagyvarékas, Külső-Alkotmány utca 38. sz. 

2.) Füzesi Béláné Zagyvarékas, Petőfi utca 22. sz. 

alatti lakosok. 

 

A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek következő általános választására létrehozandó választási 

bizottság alakuló üléséig tart. 

 

 

A határozatról: 

1.) Helyi Választási Bizottság tagjai, 

2.) Jánosi József polgármester, 

3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 

4.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 
 
 
 
 
 
        



 
_____/2019. (VIII.13.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
 
A Zagyva-híd felújítása című pályázat keretében a műszaki ellenőri tevékenységre 
beérkezett árajánlat jóváhagyásáról 
 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyva-híd felújítása című 
pályázat keretében a műszaki ellenőri tevékenységre beérkezett árajánlatot az 1. számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 
 
A kiválasztott műszaki ellenőr díját az Önkormányzat a 2019. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja és elkülöníti. 
 
 
A határozatról: 
 
1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4.Pénzügyi Csoport, helyben 
értesülnek. 
 









sorszám projekt

1 Zagyva-híd felújítása

BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE ( az árak bruttó összegek!)

1.)Pálinkás István : 900.000-Ft;                                                                                                          
2.)EXEN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt: 1.270.000-Ft;                                                          

3.)Procad -Plan Kft: 1.238.250.-Ft

műszaki ellenőrzés



 
Zagyvarékas Község Polgármesterétől 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő- testületének  
2019. augusztus 13-án megtartandó ülésére 

 
Zagyvarékas Község 43/2019. (V.13.) számú Kt határozattal jóváhagyott 

településszerkezeti terve és a helyi építési szabályzatáról szóló 5/2019. (V.13.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó, vezető településtervező által elkészített 
településrendezési terv módosítás az alábbi területekre vonatkozik: 
 
 
Zagyvarékas külterületén, beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági területén, és 
erdőgazdasági területén földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 
048/13,/14,/15/17 hrsz-ú terület átminősítése különleges, beépítésre nem szánt, nyersanyag – 
kitermelés (bánya) , nyersanyag – feldolgozás céljára szolgáló területre, célkitermelőhely 
megvalósítása érdekében. 
 
 Fenti településrendezési terv módosítás véleményezési eljárása lezárult. 
 
A terv módosítás tartalmában a  314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet alapján készült, a 
véleményezési eljárás fenti kormányrendelet alapján a tárgyalásos eljárás szerint zajlott le. 
 
Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében szereplő módosításokat, kiegészítéseket a tervező 
átvezette, az állami főépítész végső szakmai véleményében a leírt kiegészítések és javítások 
után nem kifogásolta a tervmódosítást. A tervező a záró szakmai vélemény alapján javította a 
tervet így a dokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a jóváhagyásra. 
 
A jóváhagyandó szöveges és rajzi munkarészt az előterjesztéshez mellékelem. Az elfogadás 
tárgyát a jóváhagyandó munkarész képezi.  
 
A településszerkezeti tervet és leírást Képviselő – testületi határozattal, míg a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosítását rendelettel fogadja el a Tisztelt Képviselő-
testület. 
 
A mellékelt településszerkezeti tervet és leírását Képviselő – testületi határozattal, a helyi 
építési szabályzat (H.É.SZ.) módosítást és elválaszthatatlan tervi mellékletét helyi 
önkormányzati rendeletként, elfogadásra javaslom . 
 
    
Zagyvarékas, 2019. augusztus 7.       

     Jánosi József 
     polgármester 



Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó 
 

5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I. lh. II/5. 
 
 
 

 
Sz.: 13/ 2019. 

 
 RENDELET - TERVEZET 

 
 
 

ZAGYVARÉKAS 
 

KÖZSÉG 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
   
 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 
5/2019.(V.13.) számú 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 
 

 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 

H.É.SZ. 
 
 

 
 
 
 

 
Szolnok, 2019. Július hó 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
 

....... / 2019. ……………  sz. 
 

Önkormányzati rendelete 
 
 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019.(V.13.) sz. Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 1. pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29.§ a) 
pontjában és a Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 13/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-ában meghatározott   
 

- Zagyvarékas község lakossága és a Zagyvarékason ingatlantulajdonnal 
rendelkező magánszemélyek, 

- zagyvarékasi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
- zagyvarékasi székhellyel bejegyzett civil szervezet, 
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

98.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési 
eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – 
a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet 

továbbá a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 9. számú mellékletében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 
 

- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, 
Állami Főépítész 

- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály 

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Műszaki 

Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály 
- Közép – Tisza – vidéki Vízügyi Igazgatóság 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Járási Hivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
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- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc – biztonsági és 
Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 

- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Debrecen Járási Hivatala, Agrárügyi Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály 

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és 
Talajvédelmi Osztály 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, 
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Légügyi 
Szakszolgálati  Hatósági Főosztály 

- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati 

Osztály 
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Budapest 
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, Útügyi Osztály, Budapest 
- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság, Gazdasági Igazgatóság 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, 

Közlekedési hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 
- Miniszterelnökség, Közszolgáltatásért Felelős Államtitkárság, Örökségvédelmi 

Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 
- Országos Atomenergia Hivatal 

 
a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
jogintézményekről szóló Kormányrendelet 42.§ (4) b) pontjában előírt, érintett települési 
önkormányzatok: 
-Szászberek Községi Önkormányzat 
-Besenyszög Városi Önkormányzat 
-Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 
-Abony Városi Önkormányzat 
-Újszász Városi Önkormányzat 
 
a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
jogintézményekről szóló Kormányrendelet 42.§ (4) b) pontjában előírt, érintett területi 
önkormányzat 
 

-Jász – Nagykun – Szolnok Megye Önkormányzata 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
 

 
 

 
 

1. § 
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  Zagyvarékas község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2019.(V.13.) számú Önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) 1.a. melléklete, jelen Rendelet 1. mellékletében jelölt 
"érvényes szabályozási terv határá"-val jelölt terület tekintetében, jelen rendelet 1. 
mellékletében, az SZ - 1/m1 jelű tervlapokon ábrázolt részletre módosul. 
 

2. § 
 
A HÉSZ 12.§. (2) bekezdése b) pontjának ba.) alpontjának helyébe a következő  rendelkezés 
lép: 
 
  ba.) Különleges beépítésre nem szánt terület:   (Kbsp, Kbt, Kbv, 

Kben, KbB) 
 
 

3. § 
 
A HÉSZ 18. §., Különleges terület a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A különleges, beépítésre nem szánt, nyersanyag – kitermelés (bánya), nyersanyag – 

feldolgozás céljára szolgáló területet a terv a KbB – jelű övezetbe sorolja. 
 

a) Az övezetben elhelyezhető a rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges 
építmények, épületek, legfeljebb a terület 5% -áig. 

 
b) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság: 8,50 m 
 
c) Az övezetben a kialakítható legkisebb telekterület méret: 3 000 m2 „ 

 
 

 
4. § 

 
Záró rendelkezések 

 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. ____________________ hó ________ nap. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ ___________________________ 

                Polgármester                                                              Jegyző 





Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó 
 

5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. lh. II/5. 
 
 
 

Sz.:  13/ 2019 
 
 
 
 
1. Melléklet a ………… sz. Képviselő - testületi határozathoz 
 

ZAGYVARÉKAS  
 

KÖZSÉG 
  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KÜLÖNLEGES, 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT, NYERSANYAG – KITERMELÉS 

(BÁNYA), NYERSANYAG – FELDOLGOZÁS CÉLJÁRA 
SZOLGÁLÓ TERÜLETRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA  

 
 

43/2019. (V. 13. ) Képviselő - testületi határozattal jóváhagyott 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Szolnok, 2019. Július hó 
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Aláírólap 
 

 
Zagyvarékas község településrendezési tervének 

módosításához 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vezető településrendező tervező:    ………………………………. 
         Kiszelovics Ildikó 
             TT/1 16-0238 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szolnok, 2019. július hó 
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Zagyvarékas község 43/2019. (V. 13. ) számú Képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott településszerkezeti tervének 1. melléklete az alábbiak szerint 
módosul: 
 

…………………….sz. Képviselő – testületi határozat 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. Pontjában 
megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 9.§ (1) bekezdés értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
a 43/2019. (V.13.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet a jelen 
határozat 1. mellékletét képező leírás a 2. mellékletet, 3. mellékletet, 4. mellékletet, 5. 
mellékletet és 6. mellékletet módosítja, valamint az 1.a. mellékletét képező 
Településszerkezeti terv módosítása feliratú tervlapot a  TSZ – 1/m1 rajzszámú tervlap 
szerint módosítja. 
 
 
1. Zagyvarékas község településszerkezeti terve 2. mellékletének „1.3 Beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt területek besorolása" fejezete kiegészül: 
 
 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 
 

- Általános mezőgazdasági területből – Különleges, beépítésre nem szánt nyersanyag - 
kitermelés (bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára szolgáló terület 
 

- Gazdasági erdőterületből – Különleges, beépítésre nem szánt nyersanyag - kitermelés 
(bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára szolgáló terület 

 
 
2. Zagyvarékas község településszerkezeti terve 2. mellékletének „1.4. Változó 
területfelhasználás területkimutatása" fejezete kiegészül: 

 
 
1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása 
 
 

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha) 
 

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 
Általános mezőgazdasági területből – különleges, beépítésre nem 

szánt nyersanyag - kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás 
céljára szolgáló terület 

191 355m2 (19, 1355 ha) 

Gazdasági erdőterületből – különleges, beépítésre nem szánt 
nyersanyag - kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára 

szolgáló terület 

3 042 m2 (0,3042 ha) 
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Összesen: 194 397 m2 (19,4397 ha) 
 

 
 
 
 

3. Zagyvarékas község településszerkezeti terve 2. melléklete „1.6. 
Területfelhasználási módok – beépítési - sűrűség (m2/m2)" fejezete kiegészül: 
 
 
 
 

Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – 
azok környezetei szorulnak védelemre: 
 

- nyersanyag - kitermelés (bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára szolgáló területe 
 
A külterületen tervezett nyersanyag - kitermelés (bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára 
szolgáló terület 
Közművesítettség mértéke: hiányos 
 

4. Zagyvarékas község településszerkezeti terve 3. melléklete  kiegészül: 
 
Változó besorolású (kategórián belül módosuló) területek az alábbiak: 
 

- általános mezőgazdasági területből – különleges beépítésre nem szánt, nyersanyag - 
kitermelés (bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára szolgáló terület  

- gazdasági erdőterületből – különleges beépítésre nem szánt, nyersanyag - kitermelés 
(bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára szolgáló terület 
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5. Zagyvarékas község településszerkezeti terve 3. mellékletének „ 2. Ütemezések " 
fejezete módosul: 
 

Tervezett területfelhasználással járó fejlesztések ütemezése módosul: 
 

1. Különleges, nyersanyag - kitermelés (bánya), nyersanyag – feldolgozás céljára 
szolgáló terület kijelölése a külterületen 
A külterületen, jelenleg általános mezőgazdasági és gazdasági erdőterületbe sorolt 
különleges, beépítésre nem szánt, nyersanyag - kitermelés (bánya), nyersanyag – 
feldolgozás céljára szolgáló terület kijelölése. 
 

 
2. Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés a külterületen 

A jelenleg gazdasági területbe sorolt külterületi fejlesztés visszaminősítése 
mezőgazdasági területre. 

 
 

3. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület kijelölése belterületen 
A belterületen piac kialakítása érdekében kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
kijelölése. 

 
4. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület kijelölése külterületen 

A hosszútávú fejlesztések megvalósítása érdekében kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület kijelölése a 32. számú főúthoz közel logisztikai területként. 

 
 

5. Különleges, megújuló energiahasznosítási terület 
A  külterületen napelempark kijelölése és megvalósítása a hulladéklerakó monitoring 
szakaszának lezárását követően pályázati lehetőség figyelembe vételével. 
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6. Zagyvarékas község településszerkezeti terve 4. melléklete módosul: 
 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

 Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett,  TSZT módosítás szerinti 
területfelhasználás(ha) 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

 
LAKÓTERÜLET 

Lf 
falusias 

lakóterület 
149,7914   149,7914   

Lk 
kisvárosias 
lakóterület 

24,2664   24,2664   

Lakóterület 
összesen  174,0578   174,0578  

 
VEGYES TERÜLET 

Vt 
településközpont 

vegyes terület 
9,0718   9,0718   

Vegyes terület 
összesen  9,0718   9,0718  

 
GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Gksz 
kereskedelmi, 

szolgáltató 
gazdasági terület 

13,1161   13,1161   

Gip 
ipari 6,8856   6,8856   

Gazdasági 
terület összesen  20,0017   20,0017  

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

Kmü 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

33,2935   33,2935   

Kvm 
vízgazdálkodási 

(gátőrház) 
2,1704   2,1704   

Kszv 
szennyvíz tisztító 0,6390   0,6390   

Kv 
vízmű területe 0,2377   0,2377   

Khu 0   0   
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 Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett,  TSZT módosítás szerinti 
területfelhasználás(ha) 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

hulladéklerakó 
területe 

Kte 
temető területe 0   0   

Különleges 
beépítésre szánt 
terület összesen 

 36,3406   36,3406  

 
Összesen 

beépítésre szánt 
terület 

  237,4792   237,4792 
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Területfelhasználás Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett, új TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

 
KÖZLEKEDÉSITERÜLET 

Köu 
közúti 

közlekedésiterület 
115,1112   115,1112   

Kök 
kötöttpályás 

közlekedési terület 
13,6946   13,6946   

Közlekedési terület 
összesen  128,8058   128,8058  

 
ZÖLDTERÜLET 

Z 
zöldterület (közpark) 1,8944   1,8944   

Zöldterület összesen  1,8944   1,8944  
       

ERDŐ TERÜLETEK       
Ev 

védelmi erdőterület 60,1578   60,1578   
Eg 

gazdasági erdőterület 2,2372   1,9330   

Erdőterület összesen  62,5350   62,0908  
 

MEZŐGAZDASÁGITERÜLET 
Má 

általánosmezőgazdasági 
terület 

2647,0419   2627,9064   

Mezőgazdasági terület 
összesen  2647,0419   2627,9064  

 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

V 
vízgazdálkodási terület 78,4716   78,4716   

Vízgazdálkodási 
terület összesen  78,4716   78,4716  

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Kbt 
temetők területe 9,6600   9,6600   

Kbsp 
sportpálya területe 1,5246   1,5246   

Kben 
megújuló 

energiahasznosítási 
terület 

1,4481   1,4481   

KbB 0   19,4397   
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Területfelhasználás Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett, új TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

 nyeranyag – 
kitermelés (bánya), 

nyersanyag- 
feldolgozás céljára 

szolgáló terület 
Kbv 

vásártér területe 2,2706   2,2706   
Különleges beépítésre 

nem szánt terület 
összesen 

 14,9033   14,9033  

 
Összesen beépítésre 

nem szánt terület   2933,6520   2933,6520 

 
Összesen 

közigazgatási  terület   3171,1312   3171,1312 

 
 
 
           

7. Zagyvarékas község településszerkezeti tervének 5. melléklete kiegészül: 
 
Zagyvarékas község Településrendezési tervének módosítása során az alábbi 
területfelhasználási változás történik, a csatolt táblázatnak megfelelően. 
 
 
 

 
A fejlesztéssel érintett tervezési terület 

 
Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni 

területfelhasználás 
terület nagysága 

 

1. Általános mezőgazdasági terület 
(048/13, 048/14, 048/15, 048/17 és 

050/4 hrsz-ú területek) 

Különleges beépítésre nem szánt, 
nyersanyag – kitermelés (bánya), 
nyersanyag – feldolgozás céljáró 

szolgáló terület 

194 397 m2  
(19,4397 ha) 

Gazdasági célú erdőterület 
(050/2 hrsz) 

Különleges beépítésre nem szánt, 
nyersanyag – kitermelés (bánya), 
nyersanyag – feldolgozás céljáró 

szolgáló terület 
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Fejlesztéssel érintett terület Zagyvarékas közigazgatási területén 
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Módosítással érintett tervezési terület helyszínrajza 
 
 

Zagyvarékas község jelen tervmódosításához a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) és a Jász – Nagykun – 
Szolnok Megyei Közgyűlés 18 / 2004 (XI.9.) számú rendeletével jóváhagyott, és 10/2011. 
(IV.29.) KR sz. rendeletével módosított, hatályos Jász – Nagykun – Szolnok Megye 
Területrendezési Tervét (MTrT) foglalja magába. 
 
Az MATrT a község közigazgatási területére vonatkozóan közvetlen kötelezettséget a 
Megyei Területrendezési Terven keresztül állapít meg.  
A hatályos MTrT alapján igazolni szükséges a településrendezési tervnek az MATrT – ben 
szereplő területfelhasználás, övezetek, infrastruktúra stb. való megfelelést az 1996. évi XXI. 
Tv. 23/A § (2) alapján. 
 
 

 Az MATrT alapján az Ország Szerkezeti terve a tervezési területet: 
 

- mezőgazdasági térség 
 
kategóriába sorolja. 
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Kivonat az MATrT Szerkezeti tervéből (forrás: www.teir.hu) 
 
 
 

 Az országos övezetek közül a tervezési terület nem érintett. 
 
 
Országos műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 
 
Országos infrastruktúra hálózat a tervezéssel érintett területet nem érinti. 
 
 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a 
település közigazgatási területén a tervezéssel érintett területet: 

 
- mezőgazdasági térség 
 
kategóriába sorolja.  
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Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Zagyvarékas községre vonatkozóan 
 
 
 
 
1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség 
 
követelmény: 

Az MATrT 11. § alapján: 

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli 
terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

a követelmény teljesítése:     
 
A település közigazgatási területén         

 - az MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A):  3582,65 ha, 
 - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület: 3582,65 ha, 
 - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület növekedése: -109,20 ha, 
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 -  a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B):  3473,45 ha. 
 

(A) x 0.75 ≤ (B), követelmény teljesül. 
 
 

 Megyei Övezetek érintettsége a térségi övezetek közül: 
 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
- együtt tervezhető térségek övezete 

 
 
Az MATrT 19.§ (1) bekezdése alapján a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
országos övezetként került meghatározásra. 
 
A 91. § (1) bekezdése értelmében: A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való 
összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 

c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít 
meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni, 
 
Mivel Miniszteri rendelet nem állapította meg a kiváló termőhelyi adottságú szántó övezet 
területét, ezért jelen tervmódosításnál nem kerül alkalmazásra. 
 
Az MATrT 19.§ (3) bekezdése alapján az ásványi nyersanyagvagyon-terület megyei 
övezete „ásványi nyersanyagvagyon” övezetként került meghatározásra. 
 
A 19.§ (5) bekezdése értelmében: A (3) bekezdés 1-4. pontjaiban meghatározott megyei 
övezetek övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben 
meghatározott rendelete, az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv 
állapítja meg. 
 
A 91.§ (1) bekezdés e) pontja szerint: 
e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban 
e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már 
nem kell alkalmazni, 
 
Mivel Miniszteri rendelet nem állapította meg az ásványi nyersanyagvagyon övezet területét, 
ezért jelen tervmódosításnál nem kerül alkalmazásra. 

 
Az MATrT 19.§ (3) bekezdése nem állapította meg az együtt tervezhető térségek 
övezetének területét, így az nem kerül alkalmazásra. 
 
 
 
Megyei/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 
 
A térségi jelentőségű infrastruktúra hálózat a tervezéssel érintett területen nem 
található. 
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Fentiek alapján biztosított a magasabb rendű tervekkel való összhang. 

 
 

 
Nyilatkozat a Megyei Övezetekhez való megfelelésről 
 
Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Zagyvarékas község 
településrendezési terv módosításának tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az 
általam készített településszerkezeti terv módosítás az 1996. évi XXI. Törvény alapján 
figyelembe vette a magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a 
tervi hierarchiában magasabbrendű tervet, így Zagyvarékas község esetében a Jász – 
Nagykun - Szolnok Megyei Területrendezési Tervet. 
 
Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Zagyvarékas község 
településszerkezeti terv módosítása igazodik a település közigazgatási területére vonatkozó 
Megyei Övezeti tervi előírásokhoz. 
 
 
Szolnok, 2019. Július hó       
 

 ……………………………. 
        Kiszelovics Ildikó 
               vezető településtervező 
           TT/1 16-0238 

 
 
 
 
8. Zagyvarékas község településszerkezeti tervének 6. melléklete módosul: 

 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 
 
 

Területfelhasználás 
Hatályos településszerkezeti terv 

szerint Új településszerkezeti terv szerinti 

terület Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitásérték terület Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
falusias lakóterület 154,7795 2,4 371,4708 149,7914 2,4 359,4994 

kisvárosias lakóterület 17,6296 1,2 21,1555 24,2664 1,2 29,1197 
településközpont 

vegyes terület 9,0718 0,5 4,5359 7,0791 0,5 3,5395 
kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági      
terület 

39,0624 0,4 15,6250 13,1161 0,4 5,2464 

ipari gazdasági terület 109,0180 0,4 43,6072 6,8856 0,4 2,7542 
Különleges – 

vízgazdálkodási 
(gátőrház) terület 

0 1,5 0 2,1704 1,5 3,2556 
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Területfelhasználás 
Hatályos településszerkezeti terv 

szerint Új településszerkezeti terv szerinti 

terület Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitásérték terület Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
Különleges –

mezőgazdasági üzemi 
terület 

3,2026 0,7 2,2418 33,2935 0,7 23,3055 

Különleges  -
szennyvíztisztító terület 0 1,5 0 0,6390 1,5 0,9585 

Különleges- vízmű 
terület 0 1,5 0 0,2377 1,5 0,3566 

Különleges – vásártér 
terület 0 3,2 0 2,2706 3,2 7,2659 

Különleges - temető 
terület 2,8835 6 17,301 9,6600 6 57,96 

Különleges - sportolási 
célú terület 0 6 0 1,5246 6 9,1476 

Különleges - 
hulladéklerakó 1,4481 0,2 0,2896 0 0,2 0 

Különleges – megújuló 
energiahaszn. terület 0 3,2 0 1,4481 3,2 4,6339 

Különleges – 
nyersanyag – 

kitermelés (bánya), 
nyersanyag – 

feldolgozás céljára 
szolgáló terület 

0 0,2 0 19,4397 0,2 3,8879 

Közúti közlekedési 
terület 112,1112 0,5 56,0556 115,1112 0,5 57,5556 

Közúti kötöttpályás 
közlekedési terület 11,9646 0,6 7,1788 13,6946 0,6 8,2168 

Zöldterület 1,7881 6 10,7286 1,8944 6 11,3664 
Védelmi erdőterület 0 9 0 60,1578 9 541,4202 

Gazdasági erdőterület 5,1015 9 45,9135 1,9330 9 17,3970 
Általános 

mezőgazdasági terület 2482,4229 3,7 9184,9647 2627,9064 3,7 9723,2537 
Vízgazdálkodási terület 220,6474 6 1323,8844 78,4716 6 470,8296 

       
ÖSSZESEN 3171,1312  11104,9524 3171,1312  11340,9700 

 
 
Zagyvarékas teljes közigazgatási területének jelenleg hatályos TSZT szerinti biológiai 
aktivitásértéke: 11104,9522 
 
Zagyvarékas teljes közigazgatási területének új TSZT módosítás szerinti biológiai 
aktivitásértéke: 11340,9700 
 
A tervmódosítás eredményeként az aktivitásérték -70,9112 értékkel csökken, azonban a 
jelenleg hatályos TSZT-hez képest a tervezett területfelhasználási változással a biológai 
aktivitásérték nagyobb (11 340,9700>11104,9524) tehát a biológiai aktivitásérték 
legalább szintentartása a jelenleg hatályos TSZT-hez képest teljesül. 
 





 
 

KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS 
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

BMÖGF/57-1/2019. azonosítószámú Zagyva-híd felújítása cím  projektű  

 
Alulírott 

Név: Polónyi László 
 

mint Zagyvarékas Község Képvisel testületének tagjő a, a fenti tárgyú projekt megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárásban, a Közbeszerzésekr l szóló ő 2015. évi CXLIII.  tv. (Kbt.) 25. §. (6) bekezdésében 
foglaltak alapján 
 

k i j e l e n t e m, 
 
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény 
 

n e m    á l l   f e n n . 
 
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban tudomásomra jutott, a Ptk. 81. 
§. (3) bekezdésében meghatározott, közérdek , illetve nyilváű nos adatnak nem min sül  adatot, üzleti ő ő
titokként kezelem, az eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot meg rzöm, azt sem az ő
eljárás befejezése el tt, sem pedig azt követ en jogosulatlan személy tudomásáraő ő  
 

n e m   h o z o m. 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének 
jogkövetkezményeir l felvilágosítottak, azokkal tisztában vagyok.ő  Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 
eljárás során el álló összeférhetetlenséget haladéktalanul beő jelentem. 
 
Jelen nyilatkozatot, ezen jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól mentesen, saját kez leg írom ű
alá. 

 
Tudomásul vettem az alábbi vonatkozó szabályozásokat is: 
 
Kbt. 25. § (1) Az ajánlatkér  köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak éő rdekében, hogy 
elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményez  helyzetek ő
kialakulását. 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás el készítésében és lefolytatásában az ajánlatkér  ő ő
nevében olyan személy vagy szervezet – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa 
foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vev  gazdasági szerepl vel fennálló más ő ő
közös érdek miatt nem képes. 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev ként, részvételre ő jelentkez ként, ő
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetkéntő  

a. az ajánlatkér  által az eljárással vagy annak el készítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont ő ő
személy vagy szervezet, 

b. az a szervezet, amelynek 
ba) vezet  ő tisztségvisel jét vagy felügyel bizottságának tagját,ő ő  
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban él  hozzátartozóját az ajánlatkér  az ő ő
eljárással vagy annak el készítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,ő  

ha közrem ködése aű z eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan m köd  részvénytársaság kivételével ű ő – 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev ként, részvételre jelentkez ként, ő ő
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetkéntő  



a. a köztársasági elnök, 
b. az Országgy lés elnöke, alelnöke,ű  
c. a Kormány tagja, 
d. a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e. a legf bb ügyész,ő  
f. az Alkotmánybíróság elnöke, 
g. az Állami Számvev szék elnöke,ő  
h. a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenl  Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a ő

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi 
Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezet je, ő
vagy 

i. a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban él  hozzátartozója tulajdonában ő
álló szervezet. 
(5) Az ajánlatkér  köteles felhívni az eljárás el készítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét ő ő
arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – 
a közbeszerzési eljárásban történ  részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.ő  
(6) Az ajánlatkér  nevében eljáró és az ajánlatkér  által az eljárással vagy annak el készítésével ő ő ő
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele 
szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a. akit l, illetve amelyt l az ajánlatkér  az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzető ő ő -, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése id pontjánakő  megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 
adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b. aki, illetve amely az ajánlatkér  által folytatott el zetes piaci konzultációban [28. § (4) ő ő
bekezdés] vett részt, 

c. akit l, illetve amelyt l az ajánlatkér  a tő ő ő ámogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához 
szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkér  nem közölt vele a ő
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  részéő ő re rendelkezésre 
bocsátott adatok körét meghaladó információt. 
(8) Az ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha ő ő
közbeszerzési eljárásban részt vev  gazdasági szerepl k esélyegyenl sége más módon nem ő ő ő
biztosítható. A kizárást megel z en az ajánlatkér  ő ő ő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – 
köteles biztosítani annak lehet ségét, hogy az érintett gazdasági szerepl  bizonyítsa, hogy a ő ő
közbeszerzési eljárás el készítésében való részvétele az esélyegyenl ső ő éget és a verseny tisztaságát 
nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet 
elhárítása érdekében a gazdasági szerepl  által tett intézkedéseket az ajánlatkér  köteles az ajánlatok ő ő
(részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.  
 
 
Zagyvarékas, 2019. augusztus hó 13. nap 
 
 
 

………………………………………………………………. 
Képvisel testületi tagő  

olvasható név: Polónyi László 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS 
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

BMÖGF/57-1/2019. azonosítószámú Zagyva-híd felújítása cím  projektű  

 
Alulírott 

Név: Dóra Mónika Judit 
 

mint Zagyvarékas Község Képvisel testületének tagjő a, a fenti tárgyú projekt megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárásban, a Közbeszerzésekr l szóló ő 2015. évi CXLIII.  tv. (Kbt.) 25. §. (6) bekezdésében 
foglaltak alapján 

k i j e l e n t e m, 
 
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény 
 

n e m    á l l   f e n n . 
 
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban tudomásomra jutott, a Ptk. 81. 
§. (3) bekezdésében meghatározott, közérdek , illetve nyilvános adatnak nem min sül  ű ő ő adatot, üzleti 
titokként kezelem, az eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot meg rzöm, azt sem az ő
eljárás befejezése el tt, sem pedig azt követ en jogosulatlan személy tudomásáraő ő  
 

n e m   h o z o m. 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének 
jogkövetkezményeir l felvilágosítottak, azokkal tisztában vagyok.ő  Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 
eljárás során el álló összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelentemő . 
 
Jelen nyilatkozatot, ezen jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól mentesen, saját kez leg írom ű
alá. 

 
Tudomásul vettem az alábbi vonatkozó szabályozásokat is: 
 
Kbt. 25. § (1) Az ajánlatkér  köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekébenő , hogy 
elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményez  helyzetek ő
kialakulását. 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás el készítésében és lefolytatásában az ajánlatkér  ő ő
nevében olyan személy vagy szervezet – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa 
foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vev  gazdasági szerepl vel fennálló máő ő s 
közös érdek miatt nem képes. 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev ként, részvételre jelentkez ként, ő ő
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetkéntő  

a. az ajánlatkér  által az eljárással vagy annak el kéő ő szítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, 

b. az a szervezet, amelynek 
ba) vezet  tisztségvisel jét vagy felügyel bizottságának tagját,ő ő ő  
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban él  hozzátartozóját az ő ajánlatkér  az ő
eljárással vagy annak el készítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,ő  

ha közrem ködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.ű  
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan m köd  részvénytársaság kivételéű ő vel – 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev ként, részvételre jelentkez ként, ő ő
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetkéntő  

a. a köztársasági elnök, 



b. az Országgy lés elnöke, alelnöke,ű  
c. a Kormány tagja, 
d. a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e. a legf bb ügyész,ő  
f. az Alkotmánybíróság elnöke, 
g. az Állami Számvev szék elnöke,ő  
h. a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenl  Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a ő

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi 
Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezet je, ő
vagy 

i. a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban él  hozzátartozója tulajdonában ő
álló szervezet. 
(5) Az ajánlatkér  köteles felhívni az eljárás el készítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét ő ő
arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – 
a közbeszerzési eljárásban történ  részvétele öső szeférhetetlenséget eredményezne. 
(6) Az ajánlatkér  nevében eljáró és az ajánlatkér  által az eljárással vagy annak el készítésével ő ő ő
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele 
szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a. akit l, illetve amelyt l az ajánlatkér  az adott közbeszerzéső ő ő sel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése id pontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges ő
adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b. aki, illetve amely az ajánlatkér  által folytatott el zetes piaci konzultációban [28. § (4) ő ő
bekezdés] vett részt, 

c. akit l, illetve amelyt l az ajánlatkér  a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához ő ő ő
szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkér  nem közölt vele a ő
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  részére rendelkezésre ő ő
bocsátott adatok körét meghaladó információt. 
(8) Az ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  az eljáő ő rásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha 
közbeszerzési eljárásban részt vev  gazdasági szerepl k esélyegyenl sége más módon nem ő ő ő
biztosítható. A kizárást megel z en az ajánlatkér  ő ő ő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – 
köteles biztosítani annak lehet ségét, hogy az érintett gazdasági szerepl  bizonyítsa, hogy a ő ő
közbeszerzési eljárás el készítésében való részvétele az esélyegyenl séget és a verseny tisztaságát ő ő
nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet 
elhárítása érdekében a gazdasági szerepl  által tett intézkedéseket az ajánlatkér  köteles az ajánlatok ő ő
(részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.  
 
Zagyvarékas, 2019. augusztus hó 13. nap 
 
 

………………………………………………………………. 
Képvisel testületi tagő  

olvasható név: Dóra Mónika Judit 



TERVEZET 

______/2019. (VIII.13.) Kt. 

H a t á r o z a t: 

BMÖGF/57-1/2019, azonosító számú „Zagyva-híd felújítása” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMÖGF/57-1/2019 azonosító számú 
„Zagyva-híd felújítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokról az alábbiak szerint döntött: 

 
1. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
2. Az eljárásban az érvényes ajánlattevő az alábbi: 

 
a.) Bitu-Joint Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1107. Budapest, Gém utca 6. 4. lph. 

VII/1. 
 

b.) BRH-M Kft (2112. Veresegyház Harmat utca 12.) 
 

c.) RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3413 Cserépfalu, Kossuth út 3.) 
 

3.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményes ajánlati részeinek nyerteséül az 
összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó 

 
RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 

3413 Cserépfalu, Kossuth út 3. nyilvánítja. 
 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

5.) A közbeszerzési eljárásról készült összegzés jelen határozat mellékletét képezi. 
 

6.) A beruházás megvalósításához önkormányzati önerő biztosítása  nem szükséges. 
 
 
A határozatról:  
 

1.) RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3413 Cserépfalu, Kossuth út 3.) 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
5.) Képviselő-testület tagjai 
6.)Bakos László közbeszerzési szakértő-elektronikus úton- 
értesülnek. 

 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 5051 Zagyvarékas Rákóczi Út 56. ),Zagyvarékas Község Önkormányzata
mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi Zagyva Híd fejlesztése
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 115. § Nyílt eljárás

.ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.07.24 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 51897830 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Bitu-Joint Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1107 Budapest Gém Utca 6. 4.lph. VII/1.Székhelye:

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben:
65 706 400

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben:
0

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben:
0

Ajánlattevő neve: BRH-M Kft
 2112 Veresegyház Harmat Utca 12Székhelye:

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben:
59 115 400

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben:
0

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben:
168

Ajánlattevő neve: RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 3413 Cserépfalu Kossuth Út 3Székhelye:

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben:
51 897 630

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben:
0

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben:
99

Kiegészítő információk a bontáshoz:



Saját kezdeményezésre felhívott gazdasági szereplők:
1. Cégnév: RO-LY Bau Kft.
Székhely: 3413 Cserépfalu, Kossuth út 3.
Adószám: 12969395-2-05

2. Cégnév: BRH-M Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Harmat utca 12.
Adószám: 14873005-2-13

3. Cégnév: Bitu-Joint Kft.
Székhely: 1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lház. 7. em. 1.
Adószám: 12617490-2-42

4. Cégnév: Nevalex Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2.
Adószám: 14272882-2-41

5. Cégnév: Mabezsó Korr Kft.
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Kovács köz 3
Adószám: 11703989-2-05

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



Jegyzőkönyv 

Név szerinti szavazás 

2019. augusztus 13-ai soron kívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjáról 

Napirendi pont: 
 
 
A BMÖGF/57-1/2019. azonosító számú „Zagyva-híd felújítása” elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

 

     képviselő válasza   képviselő aláírása 

1. Dóra Mónika Judit  ____________  ______________________ 

2. Jánosi István   ____________  ______________________ 

3. Jánosi József   ____________  ______________________ 

4. Kézér Zoltán   ____________  ______________________ 

5. Kurucz László Árpád  ____________  ______________________ 

6. Polónyi László  ____________  ______________________ 

7. Jakabné Tokai Mária  ____________  ______________________ 

 

Zagyvarékas, 2019. augusztus 13. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  

 

Dr. Fekete Nóra 
              jegyző 
 
 
 
 
 



TERVEZET 

______/2019. (VIII.13.) Kt. 

H a t á r o z a t: 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019, azonosító számú „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés Zagyva Ökopark II.” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Zagyva Ökopark II.” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokról 
az alábbiak szerint döntött: 

 
1. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
2. Az eljárásban az érvényes ajánlattevő az alábbi: 

 
       Böjtös Bau Kft. (1017. Budapest, Irinyi József utca 40/a 1/5.) 
 
3.) A képviselő-testület a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján az Adacsvilla Kft. (6097 Kunadacs, 
Bem utca 2.) által benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.  

 
 

4.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményes ajánlati részeinek nyerteséül az 
összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó 

 
BÖJTÖS-BAU Kft-t 

1017. Budapest, Irinyi József utca 40/a 1/5. nyilvánítja. 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

4.) A közbeszerzési eljárásról készült összegzés jelen határozat mellékletét képezi. 
 

5.) A beruházás megvalósításához önkormányzati önerő biztosítása  nem szükséges. 
 
 
A határozatról:  
 

1.) Böjtös-Bau Kft. 1017 Budapest, Irinyi József utca 40/a. 1/5. 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
5.) Képviselő-testület tagjai 
6.)Bakos László közbeszerzési szakértő-elektronikus úton- 
értesülnek. 

 



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: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019Zagyva Ökopark II. 3 ajánlati rész alapján: 
1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései 
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 

 

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 lő  szóló 2015. évi 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 2019/06/13 

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

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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér  módon történ  rendelkezésre bocsátásának indoka:ő ő  

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz déső  száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés:  
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései 

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: [2] 

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  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  ő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
55 613 095.- HUF 

Min ségi szempontő  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 



Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 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  
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Adacsvilla Kft. 

Az ajánlattev  neve: ő  

- 

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 

10 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
20 10,00 200,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 900,00  -  - 

 
 

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. 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 , ő
a 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., 3.  értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2., 3 értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás, ű
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 aő rányosítás 
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  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
55 613 095.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 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.2.7) 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 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 közbeszerzésnek az(ok) a rő ő ő észe(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(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 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:  

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

 
Az Ajánlattételi felhívás dokumentum II. kötet 9. szakasza alapján Ajánlatkér  az ajánlatokat a Kbt. 73. ő
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja 

 
 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés:  
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 

2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  

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 értékeléső i 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 (ő k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

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  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  ő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
22 292 207.- 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  29 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  
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Adacsvilla Kft. 

Az ajánlattev  neve: ő  

- 

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 

10 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
20 10,00 200,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 900,00  -  - 

 
 



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. 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 , ő
a 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., 3.  értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2., 3 értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás, ű
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 aő rányosítás 
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  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 



Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
22 292 207.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 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.2.7) 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 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 közbeszerzésnek az(ok) a ő ő ő 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(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 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:  

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

 
Az Ajánlattételi felhívás dokumentum II. kötet 9. szakasza alapján Ajánlatkér  az ajánlatokat a Kbt. 73. ő
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés:  
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 

3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései   



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 értékeléső i 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 iső mertetése: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

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  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  ő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
14 463 471.- 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  29 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  
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Adacsvilla Kft. 

Az ajánlattev  neve: ő  

- 

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 

10 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
20 10,00 200,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 900,00  -  - 

 
 

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. 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 , ő
a 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., 3.  értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2., 3 értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás, ű
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 aő rányosítás 
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  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
14 463 471.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 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.2.7) 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 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 közbeszerzésnek az(ok) a rő ő ő észe(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(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 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:  

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

 
Az Ajánlattételi felhívás dokumentum II. kötet 9. szakasza alapján Ajánlatkér  az ajánlatokat a Kbt. 73. ő
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
 

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

 

VI. szakasz: Kiegészít  információkő  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerz déskötési moratórium id tartamaő ő  

Kezdete: 2019/08/14 Lejárata: 2019/08/19 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id pontja:ő  2019/08/09 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének id pontja:ő  2019/08/13 

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:  

 



 
 
 

 
 

DDÖÖNNTTÉÉSSII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 

 
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 
 
Eljárás azonosító: EKR000711902019 
 
Az Ajánlatkér  nevében eljáró szervezet ő 2019. június 13-án küldte meg az ajánlattételi felhívást és 
ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatával az Ajánlatkér  által ő
megjelölt öt gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési dokumentáció teljes kör en hozzáférhet  ű ő
volt az EKR honlapján: https://ekr.gov.hu. 
 
Azon gazdasági szerepl k neve és címe, amelyeknek ő Kbt. 115 § (1) bekezdése alapján saját 
kezdeményezésre küldte meg az eljárást megindító felhívást: 
 
 
1.  Cégnév:  Böjtös-Bau Kft. 

Székhely:  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 
Adószám:   13713537-2-43 
 

2.  Cégnév:  Adacsvilla Kft. 
Székhely:  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 
Adószám:   11689502-2-03  
 

3.  Cégnév:  DT Open House Kft. 
Székhely:  1075 Budapest, Kazinczy utca 52. A. lház. IV. em. 42.  
Adószám:  25033478-2-42 
 

4.  Cégnév:  Gall-Tech Kft. 
Székhely:  5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22 
Adószám:  14247505-2-16   
 

5.  Cégnév:  Rózsemberszkiné Csorba Erika egyéni vállalkozó 
Székhely:  6041 Kerekegyháza, F  utca 89.ő  
Adószám:   44095143-2-23 

 
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 költségvetés, valamint az ő
elvégzett vizsgálatok alapján:  
 
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 
építés becsült nettó költsége:    92.366.651.- HUF 
 
Becsült érték ajánlati részenként: 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  55.611.953.- HUF 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  22.291.085.- HUF    
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  14.463.613.- HUF 

 
Becsült érték egybeszámítva:  92.366.651.- HUF 
 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkér i áruk, szolgáltatások):ő   0 HUF  



 
 
 

 
 

 
Költségviselés szempontjából történ  megbontás:ő  
 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  55.611.953.- HUF 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  5.901.264.- HUF    
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  30.853.434.- HUF 

 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i költségvetés, valamint az ő
elvégzett vizsgálatok alapján: 92.366.651.- HUF 
 

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó 
92.366.651.- HUF (a támogató felé a projektrészek átvezetése folyamatban van). 
 
Kiegészít  tájékoztatáskérés egy esetben érkezett, ő 2019. 06. 25-én a Böjtös-Bau Kft.-t l, melyre ő
ajánlatkér  ő 2019. július 4-én nyújtott tájékoztatást valamennyi gazdasági szerepl  részére.ő  
  
A Tanácsadó megállapítja, hogy az ajánlattételi határid  lejártának id pontjáig, ő ő 2019. július hó 09. 
napjának 10:00 órájáig összesen 6, azaz hat darab ajánlat érkezett. 
 
Beérkezett ajánlatok:  

1. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

 
1. Ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
55 613 095.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 hónap 

 
 

2. Ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
22 292 207.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 hónap 

 

 
3. Ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  



 
 
 

 
 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
14 463 471.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 hónap 

 

 
2. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Ajánlat kivonata: 

 
1. Ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
61 441 205.- 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  0 hónap 

 
 

2. Ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
24 621 381.- 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  0 hónap 

 

 
3. Ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
15 912 241.- HUF 



 
 
 

 
 Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  0 hónap 

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

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

Ajánlata teljes, és hiánytalan. 

 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

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 ő véve szíveskedjék benyújtani az alábbi 
nyilatkozatokat, melyeket ajánlatában részben, vagy teljesen elmulasztott csatolni: 

Mintairatok Iratanyag megnevezése 
1. sz. mintairat Fed lapő  
2. sz. mintairat Tartalomjegyzék 
3. sz. mintairat Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása 
4. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)ő –k), m) és q) 

pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok) 
5. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a ő 321/2015.(X.30.) 

Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 
6. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra ő

vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre  

7. sz. mintairat Ajánlattev iő  nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra 
vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról – nem kötelez en ő
csatolandó 

8. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a kapcsolattartórólő  

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

10. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra ő
vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vev  ő
gazdasági szerepl kr l (szervezetenként)ő ő  

11. sz. mintairat Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben 



 
 
 

 
 

12. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az üzleti titokról (EKR ő rendszer szerinti irat is 

elfogadott) 

13. sz. mintairat Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben 
14. sz. mintairat Ajánlattev i saját nyilatkozatokő  
15. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére ő  
16. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat ő – 

m szaki, szakmai alkalmasságű  
17. sz. mintairat Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozat – m szaki, szakmai alkalmasság ű – adott esetben 
18. sz. mintairat Nyilatkozat a szakmai felel sségbiztosításrólő  
19. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat egyéb ő el írt feltételekr lő ő  
20. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az egyenérték ségr l ő ű ő  
21. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az el legr lő ő ő  
22. sz. mintairat Szabadalmi védjegy nyilatkozat  
23. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat ő – közhiteles nyilvántartásokról  
24. sz. mintairat Pénzügyi ütemterv 

 Árazatlan költségvetés beárazott formában 
 Aláírási címpéldány 
 Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem - adott esetben 
 Az egyenérték  termékek igazoló dokumentumok ű - adott esetben 
 Fordítás - adott esetben 
 Nyilatkozat fordításról - adott esetben 

 

 2.  A Kbt. 41B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkér  el írja, hogy az ajánlattev k az ajánlat részét ő ő ő
képez  dokumentumokat ő pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattev nek árazott költségvetést is ő
be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban), illetve szerkeszthet  ő
.xls formátumban is. 
Ajánlattev  elmulasztotta költségvetéseit xls. formátumban  csatolni, így kérem, hogy a hiányő pótlás 
keretén belül benyújtani szíveskedjék. 

 
Ajánlatkérő 2019. június hó 15. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki. 
 
A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2019. június hó 19. napja 10:00 óra volt. 
 
A hiánypótlás során benyújtott iratokat megvizsgálva az alábbiakat állapítja meg a Bírálóbizottság: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlata teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint m szaki szempontból alkalmas a ű
szerz dés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a ő
jogszabályokban meghatározott feltételeknek Az ajánlat érvényes, az értékelés megkezdhet .ő  

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  



 
 
 

 
 

Az Ajánlattételi felhívás dokumentum II. kötet 9. szakasza alapján Ajánlatkér  az ajánlatokat a Kbt. 73. ő
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
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 

10 

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

20 

 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és fels  határa: 0 pont (alsó) ő - 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 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével 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., 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  ű
többletjótállás, legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat,) tartalmazó ajánlat a maximális 10 ű ű ő
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb tartalmi elemhez viszonyítva, az ő
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 ő közli, hogy az alábbi kritériumokat 
írja el :ő  
 

A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli ő
vállalás) – a 84 hónapot elér  vagy meghaladó többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap ő 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  gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati ő ű ő ő
id n felüli)ő  – a 108 hónapot elér  vagy meghaladó ő felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama 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 szoő ő rzásra, 
majd a végs  pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történ  matematikai kerekítéssel kerülnek ő ő
meghatározásra. 
 

A 2., 3.  értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelez  mérték vállalásán felüli 0 ő
hónap többletjótállás, 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 pő ő ontot kaphat 
Ajánlattev . ő  
 

Ajánlatkér  a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvez bb szintnek megfelel  ő ő ő
értéket veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvez bbként ő
meghatározott  mértéket helyettesíti be, ha a legkedvez bb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél ő
kedvez bb.ő  
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 
építés becsült nettó költsége:    92.366.651.- HUF 
 
Becsült érték ajánlati részenként: 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  55.611.953.- HUF 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  22.291.085.- HUF    
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  14.463.613.- HUF 

 
Becsült érték egybeszámítva:  92.366.651.- HUF 
 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkér i áruk, szolgáltatások):ő   0 HUF  
 
Költségviselés szempontjából történ  megbontás:ő  
 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  55.611.953.- HUF 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  5.901.264.- HUF    
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  30.853.434.- HUF 

 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i költségvetés, valamint az ő
elvégzett vizsgálatok alapján: 92.366.651.- HUF 
 

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó 
92.366.651.- HUF (a támogató felé a projektrészek átvezetése folyamatban van). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZESÍTÉS 
 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  
 

Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 



 
 
 

 
 

- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 
 

Érvényes ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
55 613 095.- 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  29 hónap 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
61 441 205.- 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  0 hónap 

 

 
 
 
 
 
 

2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  
 

Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 
 



 
 
 

 
 

Érvényes ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
22 292 207.- 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  29 hónap 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
24 621 381.- 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  

0 hónap 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  
 

Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 
 



 
 
 

 
 

Érvényes ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
14 463 471.- 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  29 hónap 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
15 912 241.- 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  

0 hónap 

 

 
 
 
 
 
 

ÉRTÉKELÉS 
 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  

 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 



 
 
 

 
 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

 
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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       55 613 095.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     55 613 095.- 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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       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 gő aranciális id szakot meghaladó) is a ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ű ő ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       29 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     29 hónap 
 

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

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)ő ű ő ő ő  – 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 pontszámúő  értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Érvénytelen ajánlat, nem vizsgált. 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Adacsvilla Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

- 

Az értékelés 

részszempontjai 

A részszempontok 

súlyszámai 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  



 
 
 

 
 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

szorzata súlyszám  
szorzata 

szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
10 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

20 10,00 200,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 900,00  - - - 

 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
55 613 095.- HUF 

Min ségi ő szempont 

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  29 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint ő m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi ő
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 szükséges ő
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 

2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései 

 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 



 
 
 

 
 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

 
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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       22 292 207.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     22 292 207.- 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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       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   gyakorlataő 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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       29 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     29 hónap 
 

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

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)ő ű ő ő ő  – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónapő ű ő ő  gyakorlati id t ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattevő adószáma: 11689502-2-03  

Érvénytelen ajánlat, nem vizsgált. 

 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Adacsvilla Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

- 

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. 
Többletjótállá

s vállalása 
10 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

20 10,00 200,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 900,00  - - - 

 
 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
22 292 207.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  29 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat ő 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 okő ok körében szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges 

3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 



 
 
 

 
 

Ajánlattev  címe, ő székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

 
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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       14 463 471.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     14 463 471.- 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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       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 gő aranciális id szakot meghaladó) is a ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 

 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ű ő ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme: ő       29 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     29 hónap 
 

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

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)ő ű ő ő ő  – 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 pontszámúő  értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Érvénytelen ajánlat, nem vizsgált. 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő  
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Adacsvilla Kft. 
Az ajánlattev  neve: ő  

- 

Az értékelés 

részszempontjai 

A részszempontok 

súlyszámai 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  



 
 
 

 
 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

szorzata súlyszám  
szorzata 

szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 10,00 700,00 - - - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
10 0,00 0,00 - - - - 

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

20 10,00 200,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 900,00  - - - 

 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
14 463 471.- HUF 

Min ségi ő szempont 

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  29 hónap 

 
 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint ő m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ű ő
Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi ő
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 döntést nem kell ő hoznia. 
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges ő
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: Zagyvarékas település fejlesztései  

 



 
 
 

 
 

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: 55.611.953.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 55.611.953.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

55 613 095.- HUF 

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

0 hó 

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

29 hó 

Összes bírálati pontszám:  900,00 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 
Ajánlattev . Amennyiben a többletforrások biztosíthatók.ő   

 

2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  

 
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: 22.291.085.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 22.291.085.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

22 292 207.- HUF 

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

0 hó 

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

29 hó 

Összes bírálati pontszám:  900,00 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 
Ajánlattev . Amennyiben a többletforrások biztosíthatók.ő   

 

3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 

 
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: 14.463.613.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 14.463.613.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

14 463 471.- HUF 

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

0 hó 

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

29 hó 

Összes bírálati pontszám:  900,00 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 
Ajánlattev .ő   

 
 
A Szaktanácsadó megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Kérdés és észrevétel nem merült fel. 
 

Ezt követ en szavazásra bocsátja, hogy a Bírálóbizottság tagjai egyetértenekő -e az el z ekben ő ő
foglaltakkal, majd a Bírálati lapok átadásra kerülnek a tagok részére. 
A Bírálóbizottság tagjai a bírálati lap átolvasását és értelmezését követ en kézfeltartással nyilvánítják ki ő
álláspontjukat, döntésüket a Bírálati lapon jelölik, majd azt aláírásukkal ellátva adják át a Bírálóbizottság 
elnökének. 



 
 
 

 
 

A Bírálóbizottság elnöke megállapítja, hogy valamennyi Bírálóbizottsági tag egyetért az elhangzottakkal, 
mely szerint javasolják a jelen jegyz könyv mellékletét képez  döntési javaslatot a döntéshozó elé ő ő
terjeszteni. 
 

A Tanácsadó ismerteti a Bírálóbizottság további kötelezettségeit, majd felkéri a Bírálóbizottság Elnökét, 
hogy a lefolytatott szavazások alapján hozzuk meg döntésünket. Összegezve az elhangzottakat a 
Bírálóbizottság az alábbiakat határozza el: 
 

A Bírálóbizottság 3/2019./VII.19./döntési javaslata 

A Bírálóbizottság a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. elnevezés  közbeszerzési ű
eljárásban a beérkezett ajánlatokat teljes körben megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlata teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint m szaki szempontból alkalmas a ű
szerz dés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a ő
jogszabályokban meghatározott feltételeknek Az ajánlat érvényes, az értékelés megkezdhet .ő  

 

Ajánlattev  neve:ő  Adacsvilla Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattev  adószáma:ő  11689502-2-03  

Az Ajánlattételi felhívás dokumentum II. kötet 9. szakasza alapján Ajánlatkér  az ajánlatokat a Kbt. ő
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja 

Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 1. 
ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, ő székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
55 613 095.- 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  29 hónap 

 

Ajánlattev  jogi, ő pénzügyi, 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 értelmében.ő  
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 2. 



 
 
 

 
 

ajánlati rész: Újszász település fejlesztései vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
22 292 207.- 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  29 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  
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 3. 
ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései vonatkozásában az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, ső zékhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
14 463 471.- 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  29 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 értelmében.ő  
 
A beérkezett érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. 
melléklet szerinti döntési javaslat elfogadását. 

 
Fegyvernek, 2019. július 19. 
 



Jegyzőkönyv 

Név szerinti szavazás 

2019. augusztus 13-ai soron kívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjáról 

Napirendi pont: 
 
 
A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Zagyva-Ökopark” elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

 

     képviselő válasza   képviselő aláírása 

1. Dóra Mónika Judit  ____________  ______________________ 

2. Jánosi István   ____________  ______________________ 

3. Jánosi József   ____________  ______________________ 

4. Kézér Zoltán   ____________  ______________________ 

5. Kurucz László Árpád  ____________  ______________________ 

6. Polónyi László  ____________  ______________________ 

7. Jakabné Tokai Mária  ____________  ______________________ 

 

Zagyvarékas, 2019. augusztus 13. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  

 

Dr. Fekete Nóra 
              jegyző 



Testületi döntés név szerinti szavazással és legalább az alábbi tartalommal: 
 
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark II. 
 
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlata 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, az értékelés megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve: Adacsvilla Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6097 Kunadacs, Bem utca 2. 

Ajánlattevő adószáma: 11689502-2-03  

Az Ajánlattételi felhívás dokumentum II. kötet 9. szakasza alapján Ajánlatkérő az ajánlatokat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai: 
1. Ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
55 613 095.- 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 29 hónap 

 
 
 

 

 

 

2. Ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 



Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
22 292 207.- 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 29 hónap 

 
 

3. Ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
14 463 471.- 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 29 hónap 

 
 

 

Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat 

1. Ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 55.611.953.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 55.611.953.- HUF 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 55 613 095.- HUF 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hó 



Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap 
egységben 29 hó 

Összes bírálati pontszám:  900,00 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: Újszász település fejlesztései 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 22.291.085.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 22.291.085.- HUF 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 22 292 207.- HUF 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hó 
Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap 
egységben 

29 hó 

Összes bírálati pontszám:  900,00 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. Amennyiben a 
többletforrások biztosíthatók.  

 
3. Ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 
Beszerzés becsült értéke: 14.463.613.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 14.463.613.- HUF 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 



Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 14 463 471.- HUF 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hó 
Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap 
egységben 

29 hó 

Összes bírálati pontszám:  900,00 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.  

 




