
1 
 

 

 

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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

 

Hivatalos név:  Felsőörs Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám:  
EKRSZ_25604441 AK02333  

Postai cím: 
 

Város: Felsőörs NUTS-kód:  HU213 Postai irányítószám: 8227 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok:  Szabadság tér 2. 
Kapcsolattartó személy: dr. Könczöl Gábor 
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E-mail:  
onkormanyzat@felsoors.h Telefon: +36 87577211 Fax: +36 87577216 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: http:// www.felsoors.hu  A felhasználói oldal címe: 

 
 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 
Hivatalos név: Békési Csaba 

Nemzeti azonosítószám:  

Postai cím: 
 

Város: Papkeszi NUTS-kód:  HU213 Postai irányítószám: 8183 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: Hársfa utca 42. 

Kapcsolattartó személy: Békési Csaba 

E-mail: csbekesi@gmail.com Telefon: +36 203478725 Fax: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:  

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

Hivatalos név:  

 

Postai cím:  
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Város:  Postai irányítószám:  

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés, TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00004 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése 

Felsőörsön 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A beruházás során megvalósul az épület energetikai korszerűsítése az alábbi elemekkel:  
 Záró födém hőszigetelése 223 m2  
Homlokzati hőszigetelés 399 m2 

     Homlokzati nyílászárók cseréje 45 db 
Fűtésrendszer teljes cseréje: 1 db 

           A hőleadók és a vezetékrendszer is új lesz, a hőtermelőnek pedig hőszivattyú kerül beépítésre. A teljes villamos és informatikai 
hálózat is megújul új szerelvényekkel, lámpákkal. Mozgássérült mosdó kerül kiépítésre az épületben. A belső nyílászárók 11 db, 
valamint a padlóburkolatok 232 m2 is cserére kerülnek, valamint a belső falfelületek 1.100 m2 új festést kapnak. 

 A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza. 
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi 

eljárásban. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
11.1.1) CPV-kód: 45210000-2 - Magasépítési munka 
Kiegészítő CPV-kód:  : 45453100-8 Felújítás 



4 
 

IV.1) Meghatározás 

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

Ajánlatkérő a Kbt. III. rész, XVII. fejezet szerinti nyílt eljárást alkalmazta.  
 

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás, mivel az építési beruházás becsült 

értéke nem éri el a nettó 300.000.000,-HUF-ot és a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és 

Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos. 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: -- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ---.  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --- 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018. 04.03.  

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

A becsült érték alátámasztása tervezői becsléssel történt.   

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [1. ] Rész száma:   Elnevezés:  
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Vállalkozási szerződés, TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00004 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése Felsőörsön 

Az eljárás eredményes volt igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2:  

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást eredménytelennek lett nyilvánítva, mivel a rendelkezésére 

álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot 

tett ajánlattevővel. 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

--- 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Ajánlattevő . 

Neve: Laver Kft. 

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. 

Ajánlat 
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Számszerűsíthető adatai 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
75.508.702,-Ft 

 
2. A szerződés teljesítésében résztvevő 
szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti 
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időn (36 hónap v. 48 hónap) 
felüli szakmai tapasztalata, (hónap) 

 
48+24 hónap 

 
3. Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli 
vállalás (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 

 
0 hónap 

 

  

Ajánlattevő 1. 

Neve: Vemév-szer Kft. 

Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11. 

Ajánlat 
 

Számszerűsíthető adatai 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
89.735.812,-Ft 

 
2. A szerződés teljesítésében résztvevő 
szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti 
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időn (36 hónap v. 48 hónap) 
felüli szakmai tapasztalata, (hónap) 

 
95 hónap 

 
3. Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli 

 
48 hónap 
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vállalás (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)  

 

Ajánlat a felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerinti. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 

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

Ajánlattevő 1. 

Neve: Kuti és Fia Kft. 

Székhelye: 8200 Veszprém, Láhner Gy. u. 11. 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a felszólítás ellenére sem tett 

eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.  

V.2 Az eljárás eredménye: 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [3 db ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők2  

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az 

adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a 

súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

Értékelés: 
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 Laver Kft. Vemév-szer Kft. 

sr

sz részszempont 
súlyszám ajánlat pontszám 

súlyszámXp

ontszám 
ajánlat pontszám 

súlyszámXp

ontszám 

1 Nettó ajánlati ár összesen 

(HUF) 

70 75.508.702, 10 700 89.735.812 8,41 588,7 

2 

A szerződés 

teljesítésében résztvevő 

szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Kr. 

szerinti MV-É jogosultság 

megszerzéséhez 

szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap 

v. 48 hónap) felüli 

szakmai tapasztalata, 

(hónap) 

10 24 10 100 95 10 100 

3 

Jótállás időtartama, a 

kötelező 48 hónapon 

felüli vállalás (minimum 0 

hónap, maximum 48 

hónap) 

20 0 0 0 48 10 200 

  

   800,00   888,70 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

---- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
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0-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot:2 

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint 

 

  

. Értékelési szempont  

 

Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen 

(HUF)  

70 

2. A szerződés teljesítésében 

résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti 

MV-É jogosultság 

megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati időn (36 

hónap v. 48 hónap) felüli szakmai 

tapasztalata, (hónap) 

10 

3. Jótállás időtartama, a kötelező 

48 hónapon felüli vállalás 

(minimum 0 hónap, maximum 48 

hónap) 

20 
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 

pont.  

 

1.- részszempont: AK számára legelőnyösebb ajánlat (legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat 

pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a 

Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21. napján közzétett,a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= 

(Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 

P max: a pontskála felső határa 10 

P min: a pontskála alsó határa 0 

 

2. értékelési részszempont esetében: A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 266/2013. (VII.11.) 

Kr. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (okleveles mérnök esetében 3 év és 4 

év mérnök esetében) felüli szakmai gyakorlati tapasztalata, (hónap) kerül értékelésre 

 

Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 36 vagy 48 hónapos szakmai tapasztalat 

időtartamnál többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a szakember összesen 50 hónapos 

szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor a felolvasólapon a „36 vagy adott esetben 48 hó + …….. hó” cellába a 

kipontozott rész helyére 14 vagy adott esetben 2 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell, hogy az adott szakember esetében 36 hónap vagy 48 hónap szakmai tapasztalat biztosította az előírt 

alkalmassági feltételt. Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást 
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tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 

pontot) kapja az ajánlattevő. Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva 

az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 2. értékelési részszempont esetén: 

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 10 

P min: a pontskála alsó határa 0 

A elvi legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 24 hónap 

A elvi legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 0 hónap 

 

Ajánlatkérő a 36 vagy adott esetben 48 hónap vagy azon felüli többletmegajánlást értékeli, azaz ajánlattevők minimum 

0 hónapot, maximum 24 hónapot ajánlhatnak meg. Kizárólag egész hónap ajánlható csak meg. 

Csatolni kell egy nyilatkozatot melyben a szakember és a szakmai tapasztalata bemutatásra kerül, továbbá csatolandó 

a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amely tartalmazza a megjelölt 

szakmai tapasztalatot (gyakorlat hónap megadásával, kezdő időpont és befejező időpont rögzítésével) is.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. számú részszempont a szakmai ajánlat részét képezi, ezért 

azok hiánypótlás keretében Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel javíthatók vagy módosíthatók.   

 

A 2. számú részszempont vonatkozásában csatolni kell egy nyilatkozatot melyben a szakember és a szakmai 

tapasztalata bemutatásra kerül, továbbá csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre 

állási nyilatkozata, amely tartalmazza a 2. számú részszempontban megjelölt szakmai tapasztalatot is.  
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. számú részszempont a szakmai ajánlat részét képezi, ezért az 

hiánypótlás keretében Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel javítható vagy módosítható. 

 

3. értékelési szempont esetében: Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli vállalás (minimum 0 hónap, 

maximum 48 hónap): egyenes arányosítás alapján kerül a pontozás meghatározása a dokumentációban megadott 

képlet szerint. AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. értékelési részszempont esetében 

0 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg legfeljebb 48 hónap maximum jótállási időt lehet 

megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú 

pontot ad (10 pont). Kizárólag egész hónap ajánlható csak meg. 

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  

Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki 

ajánlattevő pontszámát a 3. értékelési részszempont esetén: 

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 10 pont 

P min: a pontskála alsó határa 0 pont 

A elvi legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 48 hónap 

A elvi legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 0 hónap 

 

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

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

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:---- 

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

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

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni::------ 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---- 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:----- 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete:---- / Lejárata: ----  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/06/01) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/06/01) 
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2---- 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)---- 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)---- 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2---- 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn):---- 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn):---- 

VI.1.10) További információk:2: ------   
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