
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth tér 1. 

Város: Nyíregyháza Postai irányítószám: 4400 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

I. Kemecsei úti gyalog- és kerékpárút 
Nyíregyháza – Kemecsei úti gyalog és kerékpárút építését. 

Tárgyi projekt keretén belül olyan szabványos, egyesített gyalog és -kerékpárutat tervezünk kialakítani, amely biztosítja a 

biztonságos eljutást a gyalogos illetve kerékpárosforgalom számára az Állatpark Kemecsei úti oldalán más tervekben kialakított új 

bejáratához a Kemecsei – Korányi Frigyes utca -Blaha Lujza sétány kereszteződésében található más tervben tervezett 

gyalogkerékpárúttól. 

 

Burkolatépítés: 

A burkolatépítés kezdőszelvénye, a Kemecsei út – Korányi Frigyes utca – Blaha Lujza Sétány kereszteződésénél a más tervben 

tervezett gyalog-kerékpár útnál található. 

A végszelvény az Állatpark Kemecsei úti oldalán más tervben tervezett új bejáratánál található. 

A tervezett burkolatépítés összes hossza: 312 méter 

 

Hírközlő hálózat biztonságba helyezése: 

Tervezett megoldás: 

3 db M110 csöves alépítményt kell építeni az érintett szakaszon. A biztonságba helyezést szolgáló alépítményi szakaszt 1-1 Sz-3 

típusú megszakítóval kell lezárni. A Blaha Lujza sétány. felé lévő szekrénybe lehetőség szerint be kell foglalni a korábban megépült 

gyalog-kerékpárút építési kapcsán lefektetett védőcsöveket is. A bizonytalan nyomvonalon lévő földkábeleket műszeresen fel kell 

tárni. A biztonságba helyezést szolgáló 3M110 védőcsövet a meglévő földkábelek nyomvonalán kell elhelyezni, 1, m mélyen. A 

meglévő földkábeleket az Sz-3 megszakítókban be kell foglalni. A fent leírt alépítmény építési és biztonsága helyezési 

munkálatokat a gyalogkerékpárút építési munkálati előtt, annak munkafázisával összehangoltan kell elvégezni. Minden, a 

munkaterületen dolgozó szakmával egyeztetni szükséges. 

Az építési munkák során a közmű szakfelügyeletek igénybevétele kötelező! 

A közművek helyének pontosítása érdekében több helyen és szakaszon kutatóárok készítése szükséges. 

Burkolat bontás minden esetben csak a Közútkezelők előírásai és hozzájárulása esetén végezhető! 

 

II. Ózon panzió burkolat felújítás és parkolók kialakítása 
Tárgyi projekt keretén belül az Ózon Panzióhoz bevezető út, valamint a belső parkolók kerülnek felújításra. 

A tárgyi létesítmény Nyíregyháza Északi részén helyezkedik el. A bevezető út felújítása, a Csaló közi kiépített útcsatlakozástól 

indul, a végszelvénye, a belső, felújítandó parkolóknál van. A Nyugati oldalán a Sóstói út , Északi oldalon az Erdei Tornapálya 

határolja  

Burkolatépítés: 

Az Ózon panzióhoz vezető út vonalvezetése nem változik. A meglévő aszfaltburkolatú pályaszerkezetre kerül burkolatként, a 8 

cm-es vastagságú térkő burkolat, a 2 cm-es homokágyazattal. A bevezető út mindkét oldalán, süllyesztett szegélyt helyeztünk el. 

A bevezető út teljes hossza: 186 méter 

A parkolóknál és a parkolókat megközelítő útnál, egyaránt, a meglévő aszfaltburkolatra fektetett, 8 cm-es térkőburkolat 



kialakítását terveztük. 

Burkolatok teljes felülete: 1500 m2 

 

III. Állatpark belső útjainak felújítása: 

Tárgyi projekt keretén belül a Sóstón található Nyíregyházi Állatpark belső úthálózata kerül felújításra. A tervezés során a 

meglévő utak nyomvonalai nem változnak, kisebb mértékű ívkorrekciókat végzünk el, valamint az aszfaltozott felületek 

térkőburkolatot és kétoldali süllyesztett szegély lezárást kapnak. 

A Tárgyi útszakaszok Nyíregyháza – Sóstó területén elhelyezkedő Nyíregyházi Állatpark belső közlekedő útjai. 

Burkolatépítés: 

A burkolatépítés során a meglévő belső utak nyomvonala nem változik. A felújítás során, a változó szélességű belső utak egységes 

szélességet kapnak, illetve, a belső utak csatlakozásainál szabályos lekerekítő ívek kerülnek kialakításra. 

Az állatpark belső útjainak összesített területe: 13.500 m2 

 

IV. Erdei sétány: 

Meglévő régebbi, rosszabb állapotú táblák újraszerkesztése, taralom felújítása, cserjéje. 

Új táblák 750 m-en. 

Szalonnasütő kialakítása 2 db. 

Esőbeálló felújítása 2 db. 

Esőbeálló építése 3 db. 

A teljes szakasz gréderezése, vízlevezető árkok/gödrök a szükséges helyeken. 

Sorompók cseréje 2 db. 

Vasútállomáshoz eső bejárathoz nyújtó készítése. 

Iránymutató táblák kb. 10 db. 

Veszélyes fák gallyazása, esetlegesen döntése a sétány mellett. 

 

V. Új bejárat és vizesblokk kialakítása: 
Kialakítás: 

A Nyíregyházáról Észak felé Sóstófürdőre kivezető fő forgalmi út mentén található az Állatpark területe. 

A Pénztár és vizesblokk épülete a Kemecsei útról nyit egy hátsó bejáratot az Állatpark területére. Az épület időszakos használatú, 

emiatt fűtetlen kialakítású. Lehetőség van jegyvásárlásra valamint ebben az épületben kap helyet a Női- és Akadálymentes és Férfi 

mosdó is. Az akadálymentesítés az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) 

Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelel. 

A park sétányára térburkolt felületű út vezet. 

Pénztár és vizesblokk épület: 

Alapozás: Az épület teherhordó falai és pillérei alatt beton sávalapok és pont alapok készülnek, az alaptestek felső síkján vasbeton 

talpkoszorú merevítéssel. Az alaptestek mérete, alapozási sík a statikai kiviteli tervek és műszaki leírás szerint készül, 

tartószerkezeti számítás alapján. 

Függőleges teherhordó szerkezet: Téglafalak és vasbeton pillérek biztosítják a vertikális teherátadást. A falak alaptesteken lévő 

vasbeton talpgerendára támaszkodnak. Határoló falak a földszinten és emeleten Porotherm 38 Klíma hőszigetelő tégla, rendszer 

szerinti vékonyrétegű falazó habarccsal. Az alkalmazott tégla típus kiegészítő hőszigetelés nélkül, 2cm vtg. külső oldali 

hőszigetelő vakolattal biztosítja az érvényes hőtechnikai paraméterek kielégítését. A belső terek teherhordó falai Porotherm 30 

nútféderes blokktéglából készülnek A függőleges teherhordó szerkezet kialakítása statikai méretezésen alapuló tartószerkezeti 

kivitelezési tervek és műszaki leírás szerint készül. 

Vízszintes merevítő szerkezetek: A falazatok felső síkján monolit vasbeton koszorú készül, statikai méretezésen alapuló 

tartószerkezeti kivitelezési tervek és műszaki leírás szerint. A koszorú nyomvonala megszakítás nélkül végigfut az épület kontúr 

és belső teherhordó falain. 

Födémek: A könnyűszerkezetes zárófödém fém vázszerkezetre kerülő gipszkarton lapokból készül, vízszintes felületen. A tartó és 

váz szerkezet az alacsony hajlású tetőszerkezetről kerül befüggesztésre. A gipszkarton szerkezet építészeti kiviteli tervek és 

műszaki leírás szerint készülnek. 

Áthidalások: A téglafalakban lévő nyílások felett Monolit vasbeton és előregyártott  Porotherm áthidalások készülnek, statikai 

kiviteli tervek és műszaki leírás szerint. 

Válaszfalak: A válaszfalak anyaga 10 cm vtg. Rigips gipszkarton válaszfal az adott helyiség funkciója szerinti normál, impregnál 

minősítéssel. 

Fedélszék: A földszint fölött szelemenekre támaszkodó fűrészelt fenyőfa félnyereg tető készülnek 10°-os tető hajlás szöggel. A 

fedélszerkezet kialakítása, kapcsolatai, letámasztásai méretezettek, statikai kivitelezési terv szerint készülnek. A fa szerkezetek 

láng, gomba, és rovarölő védőbevonattal ellátva kerülnek elhelyezésre. 

Tetőfedés: Prefa dupla állókorcos fémlemez fedés, szürke színben, a szükséges kiegészítő, lezáró, szellőző elemekkel, 

rendszerelvű csomóponti kialakítással. A fémlemez fedés alatt Dörken szellőző fólia szigetelés beépítése szükséges. A dupla 

állókorcos, alacsony hajlású tetőfedés a szükséges technológiai rendben alkalmazva készül. 

Homlokzati nyílászárók: Az ablakok, ajtók és bejárati ajtó Schüco külső alumínium borítású műanyag szerkezetű nyílászárók, 3 

rétegű hőszigetelő üvegezéssel, fokozott légzárással, háromszoros ütközéssel Az ablakok belső rendszer szerinti műanyag és külső 

Prefa alumínium lemez könyöklővel. A nyílászárók pontos paraméterit az építész kivitelezési tervdokumentáció külső nyílászáró 

konszignációs tervei tartalmazzák. 

Belső ajtók: Típus gyártású tömör rendszer szerinti kompozit lemez Wc válaszfal rendszerből készülnek. A Wc válaszfal 

paraméterit a kivitelezési terv belső nyílászáró konszignációs tervei tartalmazzák. 

Padlóburkolatok: A hidegpadlós helyiségekben Cotto’D Este-Kerlite greslap burkolat, a vizes helyiségekben csúszásmentes 

felülettel aljzatkiegyenlítőre ragasztva. A járdafelületek Semmelrock térkő burkolatúak. A helyiségek pontos burkolati anyagait, 



méreteit, felületeit, kiosztási rendjét belsőépítészeti kiviteli tervek és műszaki leírás tartalmazza. 

Belső felületképzések: Sima oldalfal vakolaton Héra latex alapú festés. Vizes helyiségekben Cotto’D Este-Kerlite greslap 

falburkolat belsőépítészeti kivitelezési tervek és műszaki leírás szerint. 

Bádogos szerkezetek: Prefa alumínium lemezből készült bádogos szerkezetek, fal lefedések, párkányok, függőeresz csatornák, 

lefolyó csövek készülnek a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel és technológiai rendben alkalmazva, szürke színben. 

Hőszigetelések: A hőszigetelés tervezésénél elsődleges szempont az alacsony energia igényű lakóépület létrehozása. A 

hőszigetelő felülethez tartozik minden épületrész, amely elválasztja egymástól a meleg belső és a hideg külső levegőt, ide 

tartoznak tehát a külső falak, bizonyos helyeken a tető, a födém, a padló, az ablakok és a külső ajtók. Elengedhetetlen, hogy a 

burok kivétel nélkül kiváló hőszigetelő tulajdonságú legyen. Az épület külső burkolatának minden elemének azonos, kiválóan 

hőszigeteltnek kell lennie. A földszint fölötti födém vízszintes felületén 30cm összvastagságú Rockwool hidrofobizált ásványi 

szálas hőszigeteléssel készül. A talajon fekvő padlószerkezetben 10 cm vtg Austrotherm lépésálló polisztirol hab úsztató és 

hőszigetelő réteg készül a falak mentén fölhajlítva. A vasbeton szerkezetek előtt, lábazati falnál kiegészítő hőszigetelésként zárt 

cellás Austrotherm Expert hőszigetelés készül 12 cm vastagságban. 

Homlokzat: Az épület homlokzati felületein alapvakolatra kerülő Caparol 3D plus finomszemcsés vékonyvakolati réteg, 

öntisztuló szilikonos felülettel, törtfehér színben homlokzati tervek szerint készül. Az eresz és oromdeszkázat Prefa dupla 

állókorcos fémlemez fedésű felületűek. 

Vízszigetelések: A talajon fekvő padlószerkezetekbe 1 réteg Bauder üvegfátyol hordozó rétegű 4 mm vtg. modifikált bitumenes 

vastaglemez talajpára elleni szigetelés építendő be a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel és technológiai rendben alkalmazva. A 

falazatok alatt Bauder bitumenes lemez falszigetelés készül. A vizes helyiségekben a padlóban és a vízhatásnak kitett 

falfelületeken Mapei műgyanta kenhető burkolat alatti vízszigetelő réteg készül. 

Szellőzés: A vizes helyiségek homlokzati nyílászárókon keresztül kiszellőztethetőek. 

Elektromos energia ellátás: Az épület csatlakoztatható a telken belüli elektromos hálózathoz, amelyet földkábelen keresztül 

vezetve, a elektromos mérőszekrénybe kerül becsatlakozásra. Épület villamossági tervek és műszaki leírás szerint 

Villanyszerelés: szabványok szerint. 

Vízellátás: Meglévő telken belüli nyomóvezetékről, az vízmérőn keresztül vezetve. Épületgépészeti kiviteli tervek és műszaki 

leírás szerint. 

Vízszerelés: szabványok szerint. 

Belső víz-csatorna: Szabványok szerint kerül kiépítésre. Épületgépészeti tervek és műszaki leírás szerint. 

Szennyvíz: Az utcai szennyvízhálózatra csatlakoztatható az épület. A használat során keletkező szennyvíz a meglévő települési 

utcai szennyvízhálózatba, kiépített nyomvonalon kötve kerül elvezetésre. 

Csapadékvíz: A tetőn és a burkolt felületeken keletkező csapadékvíz a telken elszikkasztásra kerül. 

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható 

tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő 

feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét 

képező műszaki fejezet tartalmazza. 

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által 

elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési 

dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 3. rész, XVII fejezete 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti, hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás, nyílt eljárás 

szabályai szerint 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --- 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

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

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

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

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017.12.29. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: --- 2 



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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: --- 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.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: 4 db, azaz  négy db 

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:   IMBREX 95 Kft  

Ajánlattevő székhelye:  4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 2. 

Adószáma:                             11491499-2-15 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1 Nettó vállalkozási díj  215.933.240,- Ft 

2 

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt 

vevő műszaki vezető szakember mélyépítési 

munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, 

maximum 36 hó) 

 

0 hónap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 

2.) 

Ajánlattevő neve:   Jeszenkszki és Fia Mélyépítő Kft   

Ajánlattevő székhelye:  4400 Nyíregyháza, Csemete u. 1.  

Adószáma:                             13258887-2-04 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1 Nettó vállalkozási díj  208.322.419,- Ft 

2 

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt 

vevő műszaki vezető szakember mélyépítési 

munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, 

maximum 36 hó) 

 

0 hónap 



Ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 

3.) 

Ajánlattevő neve:   Közmű Generál Kft   

Ajánlattevő székhelye:  4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.  

Adószáma:                       13223490-2-15 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1 Nettó vállalkozási díj  204.005.020,- Ft 

2 

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt 

vevő műszaki vezető szakember mélyépítési 

munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, 

maximum 36 hó) 

 

36 hónap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

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: 

 

IMBREX 95 Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

 

Jeszenkszki és Fia 

Mélyépítő Kft 

Az ajánlattevő neve: 

 

Közmű Generál Kft

  

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

 Nettó vállalkozási díj  

 

70 

 

 

 

94,47 
6.612,9 

 

 

 

97,92 
6.854,4 

 

 

100 

 

 

7.000 

 Szakmai ajánlat: a szerződés 

teljesítésében részt vevő 

műszaki vezető szakember 

mélyépítési munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata 

(hó) (min 0 hó, maximum 36 

hó) 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
0 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

3.000 

 A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   
 

 

6.612,9 

  

 

6.854,4 

  

10.000 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, amely 

minden részszempont esetében azonos. 



 

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 ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont 

alapján bírálja el. 

 

1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. 

Az értékelés módszere: fordított arányosítás 

Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték a legjobb.  

 

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat 

részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül 

megállapításra. 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti relatív értékelési 

módszer, a "fordított arányosítás" módszere:  

 

P - Pmin               =          A legjobb  

P max – Pmin                   A vizsgált 

  

azaz 

P= 
Alegjobb  

x (Pmax – Pmin) + Pmin 
Avizsgált  

ahol: 

 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő műszaki vezető szakember mélyépítési 

munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap - maximum 36 hónap) 

 

Az értékelés módszere: egyenes arányosítás 

 

Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legjobb (min 0 hó, maximum 36 hó) kerül értékelésre.  

A 36 hó-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat 

pontszámának kiszámítása során ajánlatkérő legjobb elemként az értékelési felső limitnek tekintett legjobb értéket (36 

hó-t) helyettesíti a képletbe. A 0 hó megajánlás a minimális 0 pontot kapja.  

 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1.sz. melléklet A fejezet 1. 

pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat.  

Az egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint számolja ki a pontszámokat. 

 

P - Pmin               =          A vizgált  

P max – Pmin                   A legjobb 

azaz 

P= 
Avizsgált  x (Pmax – Pmin) + 

Pmin Alegjobb  

ahol: 

 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

http://1.sz/


Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § 

(1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján. 

 

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott 

súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített 

pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

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

Ajánlattevő neve:   Közmű Generál Kft   

Ajánlattevő székhelye:  4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.  

Adószáma:                       13223490-2-15 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1 Nettó vállalkozási díj  204.005.020,- Ft 

2 

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt 

vevő műszaki vezető szakember mélyépítési 

munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, 

maximum 36 hó) 

 

36 hónap 

 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevő 

ajánlata megfelel Ajánlatkérő számára. 

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  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: 2---- 

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

- útépítési részmunkák 

- épületgépészeti munkarészek 

- épület villamossági munkarészek 

- hírközlési hálózat védelembehelyezése 

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:  

Ajánlattevő neve:   Bátor-Komfort Kft   

Ajánlattevő székhelye:   1024 Budapest, Margit krt. 31-33. 3/1. 

Adószáma: 10492631-2-41 

 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: 

- Hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtotta be Ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempont alátámasztására vonatkozó 

Szakmai önéletrajzot. 



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. 02.10. Lejárata: 2018.02.14. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 02.09. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 02.09. 

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 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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