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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: Pócspetri Községi Önkormányzat 

Postai cím: Iskola utca 13. 

Város: Pócspetri Postai irányítószám: 4327 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: építési beruházás; „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 

Egészségügyi Központ felújítása Pócspetriben-II” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 1 db építési beruházás kivitelező beszerzésére 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115. § (1) szerinti nyílt 

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
 2017.10.27. 

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  
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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  

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: 3 

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:  VILU-PET 2000 Kft. 

Lakóhely/székhely:  4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 27. D. ép. 1/3. 

Adószáma:                                      25194243-2-15 

Nettó ajánlati ár:   39.335.000,- HUF 

A teljesítésbe bevonásra kerül  IGEN 

1 fő olyan szakember, aki  

energetikai felújításban szerzett  

gyakorlattal rendelkezik 

 

2. Ajánlattevő neve:  Májer és Társa Kft. 

Lakóhely/székhely:  4400 Nyíregyháza, Géza út 47.  

Adószáma:                                       13482617-2-15 

Nettó ajánlati ár:   40.149.560,- HUF 

A teljesítésbe bevonásra kerül  NEM 

1 fő olyan szakember, aki  

energetikai felújításban szerzett  

gyakorlattal rendelkezik 

 

3. Ajánlattevő neve:  TWIX-ÉP Kft. 

Lakóhely/székhely:  4326 Máriapócs, Bátori út 17. 

Adószáma:                                       24396215-2-15 

Nettó ajánlati ár:   39.547.808,-  HUF 

A teljesítésbe bevonásra kerül  NEM 

1 fő olyan szakember, aki  

energetikai felújításban szerzett  

gyakorlattal rendelkezik 

 



3 

 

Mindhárom ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak, az Ajánlattevők nem állnak 

kizáró okok hatálya alatt, valamint alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

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: 

VILU-PET 2000 Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Májer és Társa Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

TWIX-ÉP 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 

1. nettó ajánlati ár (HUF) 70 10 700 9,797 685,79 9,946 696,22 

2. A teljesítésbe bevonásra 

kerül 1 fő olyan 

szakember, aki 

energetikai felújításban 

szerzett gyakorlattal 

rendelkezik (Igen/nem) 

30 10 300 1 30 1 30 

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   1000  715,79  726,22 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
 2
 

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: 

Az 1. részszempontra adott ajánlat a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója /KÉ 2016. évi 

147. szám; 2016. december 21./ A.1.ba) pont) módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján:  

 

P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

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 értéke  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  
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A 2. részszempontra adott ajánlat az abszolút pontozás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója /KÉ 2016. évi 147. 

szám; 2016. december 21./ 1. számú melléklet B.1. pont) módszerével kerül értékelésre, ahol 'igen' válasz esetén 

10 pont, 'nem' válasz esetén 1 pont adható. 

  

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

indokai: 

Ajánlattevő neve:   VILU-PET 2000 Kft. 

Lakóhely/székhely:  4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 27. D. ép. 1/3. 

Adószáma:                                       25194243-2-15 

Nettó ajánlati ár:   39.335.000,- HUF 

Az ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak, és alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Összességében a legkedvezőbb ajánlatot adta.  

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  

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

alvállalkozót kíván igénybe venni: ácsmunka, tetőfedés; bádogozás; közmű, épületgépészeti csővezetékek és 

szerelvények kivitelezése; épületgépészeti szerelvények és berendezések, szellőzés szerelése 

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: 

Léta Carpenter Kft. adószáma: 24685254-2-15 

PO-VA ÁBRÁNY Kft. adószáma: 14677720-2-09 

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: 2017.11.08. / Lejárata: 2017. 11. 13. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.11.07. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 11.07  

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 
2
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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
 

Ellenjegyzem: 2017. november 7. napján 

.                                                                            

 


