
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1 
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (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: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében” tárgyú 
projekt építőipari kivitelezési munkái 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Átalányáras vállalkozási szerződés – „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében” 
tárgyú projekt építőipari kivitelezési munkái 
A tervezett fejlesztés főbb paraméterei, mennyiség: 
A Nyíregyháza, Sóstói u. 54. (hrsz.: 2185) alatti ingatlanon található BENCS VILLA helyileg védett épületének felújítása a 
vonatkozó KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ alapján történik. Az ingatlan 3454 m2 területtel rendelkezik melyen 268 m2 bruttó 
beépített területen találhatóak az építmények. 
A kivitelezés 87,49 m2 alagsori; 153,67m2 földszinti; 143,82m2 emeleti; 75,38m2 tetőtéri és 106,10m2 terasz, erkély - 
alapterületen folyik. A munkaterület összesen: 566,46 m2 
A munkaterületen különösen de nem kizárólagosan az alábbi munkanemek elvégzése szükséges (a vonatkozó kiviteli terv 
szerint): 
- építési munkák (alapozás, falazás, födémszerkezet készítés, válaszfalazás /könnyűszerkezettel/, szigetelés, tetőszerkezet- 

és héjazat készítés, bádogod szerkezet készítés, nyílászáró szerkezetek elhelyezése, vakolás, burkolás, festés-mázolási 
munkák); 

- épületgépészeti munkák (hidegvíz ellátás, melegvíz ellátás, tüzivíz ellátás, szennyvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés; 
gázellátás; szellőzés kiépítése); 

- épület elektromos munkák (erős és gyengeáram);  
- személyfelvonó telepítése;  
- parkoló építési munkák;  
- kertépítészeti munkák;  
- belsőépítészet.  
Továbbá megvalósításra kerül 1 db kerti építmény, valamint a Sóstói és a Botond utca felőli utcafronti kerítés.  
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és 
árazatlan költségvetés tartalmazza.  

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész 
 IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

A Kbt. 115. § (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, jelen ajánlattételi felhívás 
közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás. 
 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 közzététel2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

                                                 
1 Megállapította: 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelet 12. § (5), 5. melléklet. Hatályos: 2017. I. 1-től. 



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 2017/01/25 
 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 eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés – Bencs villa 

 Az eljárás eredményes volt x igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 o nem 
 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
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 eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [5] 
 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

 Ács és Bartha Kft. 
(4400 Nyíregyháza, 
Pazonyi u. 45.) 
adószám: 
11258197-2-15 

Euro-Work 2003 
Kft. (4400 
Nyíregyháza, Kőris 
u. 1.) adószám: 
13124401-2-15 

Külvent Kft. (4400 
Nyíregyháza, Nyár 
u. 11. 3. em. 31.) 
adószám: 
22727583-2-15 

Imbrex 95 Kft. 
(4551 Nyíregyháza, 
Virágfürt u 2.) 
adószám: 
11491499-2-15 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 233.656.678,- 242.546.335,- 219.793.845,- 216.876.040,- 
2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt 
min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 6 0 2 12 

3. Előteljesítés (nap) 0 0 0 0 
4. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt 
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki 
összesen min. 60 hónap szakmai 
tapasztattal rendelkezik a 266/2013. Korm. 
rendelet szerinti MV-É kat. felelős műszaki 
vezetői (FMV) tevékenység ellátása 
tekintetében (igen/nem) 

igen igen nem igen 

5. Legalább 2 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazása (igen/nem) nem nem nem igen 

 
A Kbt. 81. § (5) alapján kizárólag az Imbrex 95 Kft. és a Nyírségi Magasépítő Kft. tekintetében került sor a bírálatra (az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb ajánlattevő). Az Imbrex 95 Kft. összes szükséges 
nyilatkozatot és okiratot tartalmazza a kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság tekintetében. A 
bírálattal érintett ajánlat érvényes, a gazdasági szereplővel szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 
 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.) 

  



  
    Nyírségi Magasépítő 

Kft. 
lmbrex 95 Kft. Euro-Work 2003 Kft. Ács és Bartha Kft. Külvent Kft. 

 Az értékelés 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

 A 
részszempontok 
súlyszámai (adott 
esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

 1. Ajánlati ár (nettó HUF) 50 95 4750 100 5000 90 4500 93 4650 99 4950 
 2. Teljes körű jótállás 
(garancia) az előírt min. 24 
hónapot meghaladóan 
(hónap) 

20 67 1340 100 2000 1 20 51 1020 18 360 

 3. Előteljesítés (nap) 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 
 4. Rendelkezik a teljesítésbe 
bevonni kívánt legalább 1 fő 
olyan szakemberrel, aki 
összesen min. 60 hónap 
szakmai tapasztattal 
rendelkezik a 266/2013. Korm. 
rendelet szerinti MV-É kat. 
felelős műszaki vezetői (FMV) 
tevékenység ellátása 
tekintetében (igen/nem) 

15 100 1500 100 1500 100 1500 100 1500 1 15 

 5. Legalább 2 fő hátrányos 
helyzetű munkavállaló 
alkalmazása (igen/nem) 

5 1 5 100 500 1 5 1 5 1 5 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként: 

- 7605 9010 6035 7185 5340 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  
  
 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-100 
 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  
1. Ajánlati ár (nettó HUF) vonatozásában: relatív (fordított arányosítás: előny a kisebb). 
2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap): relatív (egyenes arányosítás: előny a nagyobb 
azzal, hogy a „0” érték megajánlása 1 pont értéket kap). A 36 hónapot elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 100 pont 
értéket kap. Kizárólag egész szám ajánlható. 
3. Előteljesítés (nap): relatív (egyenes arányosítás: előny a nagyobb azzal, hogy a „0” érték megajánlása 1 pont értéket kap). 
Kizárólag egész szám ajánlható. 
4. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki összesen min. 60 hónap szakmai tapasztattal 
rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kat. felelős műszaki vezetői (FMV) tevékenység ellátása tekintetében 
(igen/nem): abszolút (igen=100 pont; nem=1 pont) 
5. Legalább 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (igen/nem): abszolút (igen=100 pont; nem=1 pont) 
 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

MEGNEVEZÉS 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ 
lmbrex 95 Kft. 

4551 Nyíregyháza, Virágfürt út 2. 
adószám: 11491499-2-15 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 216.876.040,- 
 
Az Imbrex 95 Kft. összes szükséges nyilatkozatot és okiratot tartalmazza a kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmasság tekintetében. A bírálattal érintett ajánlat érvényes, a gazdasági szereplővel szemben kizáró ok nem áll 
fenn, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
 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 vétele2 o igen o 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 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
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 tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  
NYÍRSÉGI MAGASÉPÍTŐ KFT. (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.) adószám: 23960929-2-15 
JOGCÍM: Kbt. 73. § (1) bek e) pont;  
INDOKLÁS: Ajánlattevő, az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontja szerinti 4. értékelési részszempontra tett „igen” 
megajánlása okán, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (R. Zoltán) tekintetében olyan önéletrajzot lett volna szükséges 
csatolni, amelyből megállapítható, hogy az érintett szakember összesen min. 60 hónap szakmai tapasztattal rendelkezik a 
266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kat. felelős műszaki vezetői (FMV) tevékenység ellátása tekintetében. Az ajánlathoz 
csatolt önéletrajzból nem volt megállapítható, hogy az érintett szakember összesen min. 60 hónap szakmai tapasztattal 
rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kat. felelős műszaki vezetői (FMV) tevékenység ellátása tekintetében. 
Hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nevezett ajánlattevő nem tett eleget, a hiánypótlás vonatkozásában vitarendezési 
kérelem nem érkezett. 
 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: 2017/03/25 / Lejárata: 2017/03/29 
 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/03/24 
 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/03/24 
 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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