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

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: Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban 

lévő építésére/kivitelezésére 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   

Szilárd burkolatok bontása (aszfalt és térkő burkolat): 5394 m2 

Futókör építése öntött gumiburkolattal: 500 (757 m2) folyóméter 

Térkő burkolat építése: 2655 m2 

Csapadékvíz áteresztő stabilizált parkburkolat készítése: 3 460 m2 

Burkolatba süllyesztett, új szökőkút építése; új létesítmény, a Burkolatba süllyesztett 

vízarchitektúra kialakítása Bessenyei téren, statikával, vízgépészettel: 1 db 

Meglévő szökőkút felújítása Benczúr téren (vízgépészeti beavatkozás) 1 db 

Tereprendezés jellegű földmunka: 1001 m3 

Lombhullató, túlkoros fák ültetése: 55 db 

Cserjék ültetése, átlagosan 5 db/m2 sűrűséggel: 4250 m2 

Egynyári- és évelő dísznövények ültetése: 1017 m2 

Megmaradó fák karbantartása 205 db 

Gyepesítés: 5967 m2 

Kéregőrlemény terítése: 105 m3 

Automata öntözőrendszer telepítése: 1 klt 

Víz- és csatornabekötés: 1 klt 

Extenzív fenntartású évelőfelületek: 1871m2 

Intenzív fenntartású évelőfelületek: 2260 m2 

Köztéri világítás, díszkivilágítás és Hofeka Korintosz kandeláberek kihelyezése: 1 klt 

Ülőfelületek, kiszolgáló eszközök/berendezések (Amelyben vannak padok, ülőkövek, ívó kutak, 

információs táblák, rovarhotel, napozóagyak, okos padok) 189 db 

Közvilágítás kiépítése 1732 folyóméter hosszan 

Terenként 1 darab B&K BK01427000000001, rozsdamentes, acél konstrukciójú ivókút, 

akadálymentes kialakítással 

valamint 

2 db tűzcsapra szerelhető ivókút. 

A Terv hivatkozik helyszíni talajvizsgálatra, ellenőrzésre, a terv növényültetésre vonatkozó megfelelőségének eszerinti 

felülvizsgálatára, szükség szerinti korrekciójára. Ehhez tervezési jogosultsággal rendelkező szakember szükséges a szerződéskötés 

időpontjára. 

Az építési beruházás kiviteli munkái nem engedély kötelesek. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

45000000-7 
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási 

szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. 

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 közzététel 2 

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1  

KÉ- 479/2018  Eljárást Megindító Felhívás 

KÉ-  1673/2018.  Eljárást Megindító Felhívás Módosítása 

KÉ-  2355/2018.  Eljárást Megindító Felhívás 2. sz.Módosítása 

KÉ-  2766/2018.  Eljárást Megindító Felhívás 3. sz. Módosítása 

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

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1.] Rész száma: 2 [-] Elnevezés:  

Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére  

Az eljárás eredményes volt  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   

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

  Ajánlattevő  „VIANOVA-KOBOLD” Közös ajánlattevők 

1. Vezető tag neve: VIANOVA 87 Zrt. 

2. székhelye: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67. 

 3. adószám 13839129-2-43 

 4. Tag neve 
KOBOLD’2003 Növénytermesztő és 

Parképítő Kft. 
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Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek - 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint műszaki, szakmai alkalmasság - való megfelelését igazolta. Ajánlattevő az eljárást megindító 

felhívásban előírt valamennyi dokumentumot csatolt. 

 5. székhelye 1224 Budapest, Termő utca 93. 

 6. Adószáma: 12982578-2-43 

Bírálati részszempontok: Ajánlat 

1.  A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására 

bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai 

gyakorlati idő feletti szakmai 

többlettapasztalata hónapokban megadva 

60 hónap 

2.  A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására 

bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai 

gyakorlati idő feletti szakmai 

többlettapasztalata hónapokban megadva 

60 hónap 

3.   Nettó ajánlati Ár (HUF) Nettó 617.201.109- HUF 

Számítási hiba javítása után: 

Nettó: 588 812 847,4 - HUF 

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: 

„KE-VÍZ 21” zRt. – 

KÖZMŰ 

GENERÁL Kft. 

Közös ajánlattevők 

 

Az ajánlattevő neve: 

„VIANOVA-

KOBOLD” Közös 

ajánlattevők 

Az ajánlattevő neve:  

 

 

Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

      

Értékelési 

pontszám 

 

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

 

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

 

 

súlyszám  

szorzata 

1. A felhívás III.1.3) 

M2a. pontja szerinti 

alkalmassági 

követelmény 

igazolására 

bemutatott 

szakember 3 ill 4 év 

szakmai gyakorlati 

idő feletti szakmai 

többlettapasztalata 

hónapokban 

megadva) 

15 100 1500 100 150   

2.  A felhívás III.1.3) 

M2b. pontja szerinti 

alkalmassági 

követelmény 

igazolására 

bemutatott 

szakember 3 ill 4 év 

szakmai gyakorlati 

idő feletti szakmai 

többlettapasztalata 

hónapokban 

megadva 

15 65 975 100 1500   

2. Nettó ajánlati Ár 

(HUF) 

70 100 7000 93,52 6546,4   
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A súlyszámmal 

szorzott 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  9475  9546,4   

 

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 

Az ajánlatkérő az 1.-2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb hónap szám) 100 pontot ad, a 

többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere 

képlettel leírva: 

Megajánlható: 

- 0-60 hónap 

- kizárólag egész hónapokban megadva, 

-párhuzamos időtartamú tapasztalatokat ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe 

- „0” megajánlás „0” pontot ér; míg 

- a 60 hónapnál kedvezőbb megajánlás is a maximálisan adható 100 pontot kapja, a Kbt. 77. § (1) 

bekezdésére tekintettel); így az alábbi képletbe is ez kerül beillesztésre, mint legjobb érték. 

A többlettapasztalat úgy értendő, hogy a 3 ill 4 év szakmai gyakorlati időn hónapon felül rendelkezzen a szakember legfeljebb 60 hónap az 

alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett többlettapasztalattal. 

Alátámasztására csatolandó: saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz 

Súlyszám: 15-15. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert mutat be ugyanarra a pozícióra, akkor Ajánlatkérő az Ajánlattevő által 

megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során; amennyiben Ajánlattevő nem jelöli meg, abban az esetben Ajánlatkérő a számára 

előnyösebb -hosszabb szakmai tapasztalattal bíró - tulajdonsággal bíró szakembert fogja figyelembe venni az értékelés során. 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell 

kerekíteni. 

 

Az ajánlatkérő az 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a 

többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 

2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az 

értékelés módszere képlettel leírva: 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell 

kerekíteni..  

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek 

változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok 

formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.  

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

 Ajánlattevő  „VIANOVA-KOBOLD” Közös ajánlattevők 

1. Vezető tag neve: VIANOVA 87 Zrt. 

2. székhelye: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67. 

 3. adószám 13839129-2-43 

 4. Tag neve 
KOBOLD’2003 Növénytermesztő és 

Parképítő Kft. 

 5. székhelye 1224 Budapest, Termő utca 93. 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint legelőnyösebb érvényes ajánlatot. 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás - az Ajánlatkérő fedezet kiegészítésére vonatkozó döntésére tekintettel - a rendelkezésre álló 

fedezet mértékének megfelel. 

 6. Adószáma 12982578-2-43 

Bírálati részszempontok: Ajánlat 

1.  A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására 

bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai 

gyakorlati idő feletti szakmai 

többlettapasztalata hónapokban megadva 

60 hónap 

2.  A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására 

bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai 

gyakorlati idő feletti szakmai 

többlettapasztalata hónapokban megadva 

60 hónap 

3.   Nettó ajánlati Ár (HUF) Nettó 617.201.109- HUF 

Számítási hiba javítása után: 

Nettó: 588 812 847,4 - HUF 

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

indokai: nem releváns 

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:  

fuvarozás, szállítás, mélyépítési részfeladatok (anyag nélkül), növénytelepítési részfeladatok, egyes parkeszközök telepítése, közvilágítási 

építési szakmunkák, vízépítési szakmunkák, tűzcsap szerelési szakmunkák, munkaterület őrzése, szakfelügyeletek, tervezői művezetés, 

minősítések, laborvizsgálatok, szökőkút építés, vízgépészet, vízarchitektúrák kialakítása, növénytelepítési munkák részfeladatok, automata 

öntözőrendszer telepítése, tervezői feladatok ellátása 

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-  

nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2-  

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Ganz Hydro Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. (adószám: 10838686-2-42), Szalay-Szakály Zsuzsanna Dóra (adószám: 64676164-1-42) 

egyéni vállalkozó. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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:  

Ganz Hydro Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. (adószám: 10838686-2-42), Szalay-Szakály Zsuzsanna Dóra egyéni vállalkozó (adószám: 

64676164-1-42) 

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: nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2  

nem releváns  

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.04.26 / Lejárata: 2018.05.05 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.04.25. 
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.04. 25. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2  

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: 

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI. 3. 4. pont 14.) alpontjában a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok 

bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A fentiekre tekintettel az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be az 

értékelés szempontjából figyelembe vett, de a jelen összegezés V. szakasza szerinti érvényesség/érvénytelenség tekintetében el nem 

bírált ajánlatot 

 

 

 

 

 

1.  Ajánlattevő  
„KE-VÍZ 21” zRt. – KÖZMŰ GENERÁL 

Kft. Közös ajánlattevők 

1. Vezető tag neve: „KE-VÍZ 21” zRt. 

2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. 

 3. adószám 11876566-2-15 

 4. Tag neve KÖZMŰ GENERÁL Kft. 

 5. székhelye 4400  Nyíregyháza, Nádor utca 64. 

 6. adószám 13223490-2-15 

Bírálati részszempontok: Ajánlat 

1.  A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására 

bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai 

gyakorlati idő feletti szakmai 

többlettapasztalata hónapokban megadva 

62 hónap 

2.  A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolására 

bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai 

gyakorlati idő feletti szakmai 

többlettapasztalata hónapokban megadva 

39 hónap 

3.   Nettó ajánlati Ár (HUF) Nettó 550.670.440,2- HUF 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. § 

(1) bekezdése alapján: 

 

Nyíregyháza, 2018. április 25. 
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