
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Bana Község Önkormányzata 

Postai cím: Jókai Mór u. 18. 

Város: Bana Postai irányítószám: 2944 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Építési beruházás, „Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének 
energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00032 projekt keretében” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

A fejlesztés keretében Bana Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló 
óvodaépület (2944 Bana, hrsz. 768) energetikai szempontú felújítása valósul meg. 
A felújítás, mely korábban megkezdődött a fűtési rendszer és a melegvízkészítés 
korszerűsítését, valamint néhány nyílászáró cseréjét tartalmazza. Jelen pályázatban 
egyrészt ezekre a megkezdett és elszámolható projektelemekre igényeltünk 
támogatást, másrészt új beruházásként az épület lábazati, homlokzati és padlásfödém 
hőszigetelését, valamint az eddig még le nem cserélt nyílászárók cseréjét végezzük el. A 
projekt részét képezi továbbá a projektarányos akadálymentesítés, valamint a 
tetőfedés azbesztmentesítése. 
A projekt közvetlen célja az óvodaépület energetikai korszerűsítése a lábazati, 
homlokzati és padlásfödém hőszigetelésével, valamint az eddig még le nem cserélt 
nyílászárók cseréjével, valamint a fűtés és melegvíz készítés korszerűsítése, műszaki 
színvonalának emelése, a korszerűsítendő szerkezetek állagmegóvása, az épület 
élettartamának növelése, karbantartási igényeinek és fenntartási költségeinek 
csökkentése. Arányos akadálymentesítés biztosításával a projekt egyenlő hozzáférést 
biztosít a megfelelő minőségű szolgáltatáshoz, hozzájárulva a szegregáció elleni 
küzdelemhez. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 
vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500044.mvm#lbj29id936c


Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
Kbt. 115. § (1) bekezdés 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 közzététel2 

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 2018/04/13 

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: Banai Bóbita Egységes Óvoda-
Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-
00032 projekt keretében 

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: 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. Az ajánlattevő neve: Dibusz Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2921 Komárom, Széchenyi u. 4. 
Adószáma: 10656152-2-11 
Összesített nettó ajánlati ár: 39.968.828,- HUF. 
Jótállás ideje: 4 hónap 
Szakember (építész): Süth Barbara 

 
2. Az ajánlattevő neve: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

Adószáma: 12581799-2-11 

Összesített nettó ajánlati ár: 41.902.332,- HUF. 

Jótállás ideje: 2 hónap 

Szakember (építész): Balázs Gyula 

 

Alkalmassági követelmény nem került előírásra. 

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.) 

Az ajánlattevő neve: Dibusz 
Kft. 

Vértes-Út 
Kft. 

 

Az értékelés részszempontjai S1 P2 PxS3 P PxS P PxS 

Nettó ajánlati ár (HUF) 70 10 700 0 0   

Jótállás ideje (hónap) 20 10 200 0 0   

Szakember (építész) 10 10 100 10 100   

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként: 

  1000  100   

 

                                                
1 A részszempontok súlyszámai 
2 Értékelési pontszám 
3 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 



 

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: 

Az 1. és 2. értékelési részszempont tekintetében az arányosítás képlete: Pvizsgált 

= (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x 

(Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A 3. részszempont esetében az ajánlattevő a részszempontnak megfelelő 

bemutatott szakember esetén 10 pontot kap, amennyiben nem mutat be 

szakembert, vagy a bemutatott szakember nem felel meg az adott részterületnél 

előírtaknak, akkor ajánlattevő 0 pontot kap. Mivel ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő szervezettségét értékeli, a szakember 

bemutatását tekinti szervezettségi elemnek. 

 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok részszempontonként a 

súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot 

elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak.  

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés 

szabályai szerint. 

Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat 

kerül elfogadásra. 

 

Az 1. értékelési részszempont: 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét – az ajánlattevő 
valamennyi költségét és kiadását, különösen az anyag- és gépköltséget, munkadíj és 
a szállítás, anyagmozgatás költségét, beszerzési, előállítási költséget, jutalékot, 
szállítási díjat, egyéb költségeket, díjat, járulékot tartalmazó, az általános forgalmi 
adó (Áfa) összege nélkül – nettó módon, egyösszegben és forintban (HUF) kell 
megadnia. A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza mindazokat a 
járulékos költségeket, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, 
függetlenül azok formájától és forrásától, így az Ajánlattevő szerződés teljesítése 
érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek. Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a megajánlott ajánlati 
árat alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltséget, kiadásokat stb. nem 
háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. Az 
ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az 
Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot. Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy 
az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden 
ajánlattevői kifizetési igényt. 

A 2. értékelési részszempont: 



Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel napjától teljes körű, korlátozásmentes jótállást 
köteles vállalni. A minimális 36 hónapot meghaladó legtöbb hónap jótállást vállaló 
ajánlattevő ajánlata 10 pontot kap, a többi ajánlat ehhez képest az arányosítás 
módszerével kap pontszámot. A jótállás idejét egész hónapokban kell megadni. A 36 
hónapnál rövidebb idejű vállalt jótállást tartalmazó ajánlat érvénytelen. A 60 
hónapnál hosszabb idejű vállalt jótállást tartalmazó ajánlatok egységesen 10 pontot 
kapnak. 

A 3. értékelési részszempont: 

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a 3. értékelési részszempont 
kapcsán bemutatott szakember vonatkozásában a szakember végzettségét igazoló 
dokumentumok egyszerű másolatát. Csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a 
bemutatott szakembert milyen módon vonja be a teljesítésbe: alkalmazottként 
foglalkoztatja, vagy egyéb jogviszony keretében fog a rendelkezésére állni. Felhívjuk 
ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a bemutatott szakember nem az 
alkalmazottjuk, vagy az ajánlattevő tulajdonosa, akkor minden más foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban alvállalkozónak minősül.  Csatolni kell bemutatott 
szakember nyilatkozatát, hogy tudomása van arról, hogy ajánlattevő megnevezte az 
ajánlatában és az ajánlattevő nyertessége esetén ajánlattevő rendelkezésére áll és 
részt vesz a szerződés teljesítésében. A dokumentumokat olyan módon szükséges 
benyújtani, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás 
ellenőrizhető legyen. 

Az értékelés keretében bemutatott szakember vonatkozásában ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésére! 

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

Az ajánlattevő neve: Dibusz Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2921 Komárom, Széchenyi u. 4. 

Adószáma: 10656152-2-11 

Összesített nettó ajánlati ár: 39.968.828,- HUF. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlat, az elért értékelési összpontszáma: 1.000,00 pont. 

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

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Építész szakember 
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: Süth Barbara 67240502-2-312  

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: 

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: 2018/05/11 Lejárata: 2018/05/16 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/10 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/10 

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: 

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint kizárólag az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 


