
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 felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Balatonvilágos Község Önkormányzata 

Postai cím: Csók István sétány 38. 

Város: Balatonvilágos Postai irányítószám: 8171 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:   

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 

A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer részletes ismertetése 

A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer vízszintes vonalvezetését a vonatkozó helyszínrajzok 

tartalmazzák. Általánosságban elmondható, hogy a tervezett zárt csapadékcsatornát a meglévő, 

föld medrű árkok nyomvonalát követve terveztük kialakítani. 

A tervezett burkolt folyókákat a meglévő útburkolathoz igazítva terveztük. A tervezett folyókák 

víznyelő aknákba vezetik a csapadékvizet, melyek fedlapszintje megegyezik a tervezett burkolt 

folyókák folyásfenékszintjével. 

CS-R-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Rákóczi utca) 

A tervezett CS-R-1 jelű csatorna a Rákóczi utca dél-nyugati végén épül. A befogadóba tervezett 

betorkolási ponttól (Siófok 336 hrsz. Ingatlanon lévő meglévő burkolt árok) zárt csapadék 

csatornát terveztünk. A csatorna fölé burkolt folyókát terveztünk, melynek vízelvezetését a zárt 

csatorna, mint befogadó biztosítja. 

A befogadóba való csatlakozás előtti aknát hordalékfogyós kivitelben kell megépíteni, valamint 

minden második víznyelő akna iszapfogós kivitelben készül, melyek a csapadékvízzel érkező 

hordalék befogadóba jutását megakadályozzák. 

CS-R-2 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Rákóczi utca) 

Az úttest dél-keleti oldalára zárt csapadékcsatornát terveztünk, melynek befogadója a 1219 hrsz. 

ingatlanon átvezetett üzemelő NÁ400 KG-PVC csapadékcsatorna. A csatorna fölé burkolt 

folyókát terveztünk.  

CS-Z-1-0 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca) 

A befogadóba tervezett betorkolási ponttól a 1253/2 hrsz. strand területén keresztül zárt 

csapadékcsatornát terveztünk a Zrínyi utcai úttest túlodaláig. Az utca vasút felöli oldalára zárt 

csapadékcsatornát terveztünk, mely fölött a Zrínyi u. 38 házszámig a meglévő burkolt folyóka 

átépítendő, majd a csatorna végéig szintén burkolt folyókát terveztünk. 

A csatorna végétől 10,0 m hosszon a meglévő földmedrű árok burkolattal kell ellátni. 

CS-Z-1-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca) 

A csatorna befogadója a CS-Z-1-0 jelű tervezett csatorna. A csatorna fölött a meglévő burkolt 

folyóka helyén új burkolt folyóka építendő. 

CS-Z-2-0 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca) 

A befogadóba tervezett betorkolási ponttól a 1321 hrsz. csatorna műv. ágú ingatlanon keresztül 

zárt csapadékcsatornát terveztünk a Zrínyi utcai úttest túlodaláig. Az utca vasút felöli oldalára zárt 

csapadékcsatornát terveztünk, mely fölött a Zrínyi u. 105 házszámig burkolt folyókát terveztünk. 

CS-Z-2-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca) 

A csatorna befogadója a CS-Z-2-0 jelű tervezett csatorna. A csatorna fölé burkolt folyóka 

építendő. 

CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 

A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 – 122 házszámú ingatlanok között 



épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt 

folyókát terveztünk.. 

CS-Z-3-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca) 

A csatorna befogadója a Zrínyi utca 110 és 111 házszám között lévő meglévő hordalékfogó akna. 

A csatorna fölé burkolt folyóka építendő. 

Tervezett csapadékvíz-elvezető művek összesítő táblázata 

Jele 

Csatorna hossz (m) Burkolt folyóka (m) 

NÁ 500 
KG-PVC 

NÁ 400 
KG-PVC 

NÁ 300 
KG-PVC 

NÁ 300 
beton 

2,5 m 
széles 

2,0 m 
széles 

1,5 m 
széles 

1,0 m 
széles 

CS-R-1 11,4 128,8 90,0 92,0 289,4    

CS-R-2    135,6 136,6    

CS-Z-1-0 64,5 180,0 150,0 90,0 304,0   116,4 

CS-Z-1-1   90,5   91,5   

CS-Z-2-0   168,3   94,4 34,7  

CS-Z-2-1   130,0 70,0  200,5   

CS-Z-3-0       160,4  

CS-Z-3-1   23,0 35,0  58,5   

Összesen: 75,9 308,8 651,8 422,6 730,0 444,9 195,1 116,4 

 

 
Részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

szerinti eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárás, tekintettel arra, hogy beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot, továbbá 

a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos .  

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

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

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018. április 14-én 

került az ajánlattevők részére megküldésre az eljárást megindító felhívás.  

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

ismertetése: 2 

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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 



V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 
számon  Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt 
 kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” 
 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(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 tevők 

 

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

szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

1. 

Ajánlattevő neve: SYCONS Kft. 

Székhelye:2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép. 

Adószáma:10335712-2-13 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 107.601.550,- Ft  

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki csapadékvíz-

elvezető hálózat fejlesztése  kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai tapasztalattal 

rendelkezik (igen/nem):igen  

Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő)  (a minimum kötelező 6 fő feletti létszámot kell 

csak megadni):2 fő  

 

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő nem áll a felhívásban 

rögzített kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 115.§ (2) bekezdésre hivatkozással sem pénzügyi, sem 

műszaki alkalmassági követelményt nem írt elő ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy – előzetes 

vizsgálatok alapján  - ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági 

szereplőknek küldte meg ajánlattételi felhívást. 

 

Ajánlattevő neve: 2. sz. Mélyépítő Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. I./16. 

Adószáma: 14788930-2-14 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 87.994.530 Ft 

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki csapadékvíz-

elvezető hálózat fejlesztése  kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai tapasztalattal 

rendelkezik (igen/nem):igen  

Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő)  (a minimum kötelező 6 fő feletti létszámot kell 

csak megadni):1 fő  



 

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő nem áll a felhívásban 

rögzített kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 115.§ (2) bekezdésre hivatkozással sem pénzügyi, sem 

műszaki alkalmassági követelményt nem írt  elő ajánlatkérő , tekintettel arra, hogy – előzetes 

vizsgálatok alapján  - ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági 

szereplőknek küldte meg ajánlattételi felhívást. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

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

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 

pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 

beírni.) 

    
Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az értékelés A részszempontok 

  

SYCONS Kft. 
 2. sz. Mélyépítő 

Kft. 

 

 

- 

 

részszempontjai súlyszámai 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

súlyszám súlyszám súlyszám 

    szorzata szorzata szorzata 

Egyösszegű nettó 

ajánlati ár (nettó 

Ft) 
70 8,18 572,6 10 700  - - 

 Rendelkezik-e a 

teljesítésbe 

bevonni kívánt 

legalább 1 fő 

olyan 

szakemberrel, 

aki csapadékvíz-

elvezető hálózat 

fejlesztése  

kivitelezési 

munkálatainak 

irányításában 

szerzett szakmai 

tapasztalattal 

rendelkezik 

(igen/nem) 
 

20  10  200 10 200 - - 



Hátrányos 

helyzetű 

személyek 

alkalmazása (fő)  

(a minimum 

kötelező 6 fő 

feletti létszámot 

kell csak 

megadni) 

10 10 100 5 50 
  

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

    872,6   950   - 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

Kbt. 76. § (2) bek. c.) pont szerinti legjobb ár-érték arány. 

 

 
Részszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 70 

2. 

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, 

aki csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése  kivitelezési munkálatainak 

irányításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 

20 

3. 

Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) a minimum kötelező 6 fő 

felett. A  legkedvezőbb érték a plusz 2 fő , amelyet elérő vagy meghaladó 

létszám vállalás  esetén a maximális pontszámot adja ajánlatkérő. 

Megajánlást csak egész  pozitív számmal vagy 0-val  kifejezve lehet tenni . 

10 

 

A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont. 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 

pontszámot:  

 

1. értékelési részszempont:  

Az ajánlati ár értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó 

ajánlati árat 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 ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 

értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 

2016.12.21.) alapján: 

 

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

 



P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10  

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 

Ajánlatkérő az építési beruházás teljesítéséért felszámított, egyösszegű nettó vállalkozási díjat 

értékeli egyösszegű nettó ajánlati árként az ajánlatok értékelése során. A nettó ajánlati ár kerül 

feltüntetésre a szerződéstervezet 2) pontjában vállalkozási díjként. Ajánlatkérő a fenti képlet 

alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési 

pontszámot. 

 

2. értékelési részszempont: 
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e 

olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése  

kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember 

biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, 

azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő] 

Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” 

megadása szükséges.  

„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban csatolni kell a szakember által aláírt 

rendelkezésre állási nyilatkozatot. 

 

Megajánlás alátámasztását szolgáló dokumentum (Felolvasólap A melléklet): 

Ajánlattevőnek a megajánlás alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot, melyben meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe 

venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát az alábbi tartalommal: 

1. szakember neve; 

2. szakember jelenlegi munkahelye neve és címe ; 

3. szakember értékelésre kerülő tapasztalata: 

- az építési beruházás (csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése  építési projekt) megjelölése, 

melyben a szakember részt vett, 

- az építési beruházás kapcsán a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése, 

melyből az irányítási tapasztalat egyértelműen megállapítható. 

Csatolni kell az ajánlatban a szakember nyilatkozatát a rendelkezésre állásról. 

 

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében 

megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.  

A kötelezettség megszegése a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, 

mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

kizárással járhat. 

 

3. értékelési részszempont : 

 

Az értékelési részszempont esetén ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározására  

a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.)  19.oldalán található 

abszolút értékelési módszer a   Pontozás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint:  

 

Ajánlatkérő jelen értékelési részszempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy ajánlattevő vállalja-

e a kötelező 6 fő feletti , és ha igen, akkor  hány fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását a 

szerződés teljesítésének  időtartama  során legalább a teljesítés időtartamának a felében . Ebben az 



összefüggésben a  teljesítés időtartama alatt  ajánlatkérő a munkaterület átadásának a napjától  a 

teljesítési igazoláson szereplő teljesítés napjáig terjedő időszakot érti.  

A  legalább 6 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazása a szerződés teljesítésének  időtartama  

során legalább a teljesítés időtartamának a felében kötelező, megajánlást a 3. értékelési 

részszempont esetén csak a kötelező  6 fő feletti létszámra kell tenni.   

 

A hátrányos helyzetű személy alatt ajánlatkérő  a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak szerinti fogalmat érti az alábbiak 

szerint: 

 

„ 4.5.3. Hátrányos helyzetű személy 

4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló 

személyek, 

4.5.3.2. az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget 

vagy szakképesítést (ISCED 3), 

4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek, 

4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek, 

4.5.3.5. a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési 

támogatásról, ápolási díjról visszatérők, 

4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, 

4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, 

4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a 

nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 

ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy 

4.5.3.9. az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai 

tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy 

biztos munkahelyen.” 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű személyeket a szerződés 

ajánlattevő általi teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia 

ajánlattevőnek , melynek teljesítését ajánlatkérő fokozottan ellenőrizni fogja .  

 

Ennek megfelelően például: Ha (a kötelező 6 főn felül)  1 fő hátrányos helyzetű személy 

alkalmazását vállalja ajánlattevő ajánlatában , a munkaterület átadása és a teljesítés napja között 

180 nap telik el, akkor a 180 nap minimum felében, azaz legalább 90 napon keresztül a 

megajánlott   1 fő és a kötelező 6 fő hátrányos helyzetű személyt (összesen 7 fő)  foglalkoztatnia 

kell ajánlattevőnek. Nem feltétel  azonban a folytonosság de összességében meg kell lennie a  

teljesítés időtartamának a felének . Foglalkoztatás alatt heti 40 órás munkaidőre  létrehozott 

munkaviszonyt ért ajánlatkérő.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését a 3. 

értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. 

évi 147. szám, 2016.12.21.)  19. oldalán található abszolút értékelési módszer a   Pontozás 

módszerével értékeli az alábbiak szerint:  

 

Amennyiben ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában: 0 pont kap. 

 

Amennyiben ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja ajánlatában. 5 pont 

kap. 

 



Amennyiben ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja ajánlatában: 10 

pontot kap. 

 

Amennyiben ajánlattevő több mint  2 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja 

ajánlatában abban az esetben is  10 pontot kap. 

 

A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában  azt szükséges feltüntetni, hogy 

hány fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja a szerződés teljesítése során (legalább a 

fele időtartamban) ajánlattevő a kötelezően alkalmazandó 6 fő hátrányos helyzetű személy felett.   

 

Megajánlást kizárólag a kötelező 6 főn felüli létszámra kell tenni , a kötelező  6 főt nem kell a 

Felolvasólapon szerepeltetni.  

 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében 

tett megajánlás legkedvezőbb szintje 2 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb  (nagyobb 

létszámú) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, 

azaz 10 pontot! 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalást 

ajánlattevőnek a hátrányos helyzetű személy aláírásával ellátott eredeti  jegyzőkönyvvel vagy 

egyéb hitelt érdemlő dokumentummal igazolnia kell. A 3.  értékelési részszempontra  tett 

megajánlásban lévő többlet létszám   és a kötelező 6 fő hátrányos helyzetű személy 

alkalmazásának  be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, a  kötelezettség megszegése a 

szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti. 

 

Az összpontszám megállapítása: 

A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott 

részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat 

a gazdaságilag legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok 

egyezősége esetén az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelyiknek a magasabb súlyszám 

értékkel rendelkező értékelési szempontja a legkedvezőbb. 

 

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

kiválasztásának indokai: 

 

Ajánlattevő neve: 2. sz. Mélyépítő Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. I./16. 

Adószáma: 14788930-2-14 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 87.994.530 Ft 

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki csapadékvíz-

elvezető hálózat fejlesztése  kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkezik (igen/nem):igen  

Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő)  (a minimum kötelező 6 fő feletti létszámot kell 

csak megadni):1 fő  
 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő nem áll a 

felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlattevők adminisztratív terheinek 

csökkentése érdekében és az érvényes ajánlattétel elősegítése céljából a  Kbt. 115.§ (2) bekezdésre 

hivatkozással sem pénzügyi, sem műszaki alkalmassági követelményt nem írt  elő ajánlatkérő , 

tekintettel arra, hogy – előzetes vizsgálatok alapján  - ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, 

szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldte meg ajánlattételi felhívást. Nyertes 

ajánlattevő eljárás megindítását megelőzően lefolytatott vizsgálat során igazolta , hogy  teljesítésre 



képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplő. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:   2   

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

 

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

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

 

Közműépítés 

Térkő fektetés  

 

Az  ajánlattevő úgy nyilatkozott , hogy nincs az ajánlattétel időpontjában már ismert alvállalkozó.  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Az ajánlattétel időpontjában nem  ismert még 

az alvállalkozó.    

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2018/05/23)    Lejárata: (2018/05/28) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.05.22. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.05.22. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Papp Annamária 

felelős akkreditált közbeszerezési szaktanácsadó 

lajstromszáma:00986 


