
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

Dombóvár Város Önkormányzata, HU- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A közbeszerzés tárgya:  
Orvosi rendelők felújítása a DDOP-3.1.3/G-14 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése tárgyú projektek keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján. 
1. rész: Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-
2014-0134 azonosítószámú projekt keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján. 
2. rész: Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-
0087 azonosítószámú projekt keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján. 

Főbb mennyiségek: 
1. rész: 

Orvosi rendelő felújítása az alábbi, főbb munkaterületeket és mennyiségeket foglalja 
magában:, a pontos mennyiség műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került 
meghatározásra. 
- 467,68 m2 homlokzati csőállvány készítése 
- 121,04 m2 padlóburkolat készítése 
- 381,64 m2 homlokzati hőszigetelés 
- 121,04 m2 födém hőszigetelés 
- 38 db fa nyílászáró beépítése (beltéri és kültéri) 
- 978,66 m2 festési munkák 
- 172,68 m2 magastető hő- és hangszigetelése 
- 1 db 1000 kg teherbírású, közvetlen emelésű, hordágy szállítására is alkalmas méretű 
fülkével rendelkező hidraulikus személyfelvonó beépítése 
- 381,64 m2 nemesvakolat 
- valamint a fenti munkamennyiségekhez és a helyreállításhoz tartozó kőműves-, 
gépészeti és villanyszerelő munkák. 
 
Tervezett felújítási és átalakítási munkák: 
- Fal-10 cm, födém-20 cm kőzetgyapot hőszigetelése. 
- Meglévő vakolt lábazat külső oldali zártcellás hőszigeteléssel: 5 cm. 
- Minden ablak, bejárati ajtó cseréje. 
- Rossz minőségű fedett bejárat részleges elbontása, felújítása, átalakítása. 
- Akadálymentes parkoló jelzése útburkolat festésével, burkolt rámpa kialakítása a 
járdáig. 
- Épület körüli járda pótlása. 
- A betegek által használt helyiségekbe legalább 90 cm szabad nyílású ajtók beépítése. 
- Akadálymentes WC kialakítása mindkét szinten  
- Az épületszerkezetek károsodásának kijavítása: padozatsüllyedés, falrepedés. 
- Az emeleti erkély elkoszolódott, elöregedett műanyaglemez burkolatát el kell 
távolítani, helyette horganyzott acél huzalhálót hegesztenek be. 
- Kerámia padlóburkolat készítése a jelölt helyiségekben. 
- Minden helyiség kifestése. 
- 1000 kg teherbírású, közvetlen emelésű, hordágy szállítására is alkalmas méretű 
fülkével rendelkező hidraulikus személyfelvonó beépítése. 



- A komplex akadálymentesítéshez tartozik a kommunikációs akadálymentesítés 
megvalósítása.(információs-kommunikációs rendszer kialakítása)  
Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: 
A feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott 
követelményeket, mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött a 
Dunai József (7200 Dombóvár Bezerédj utca 5.) által elkészített engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések, valamint a 201400041971 
ügyiratszámú (ÉTDR azonosító) építési engedélyben foglaltak tartalmazzák. 
A nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek és az építési engedélyekben foglaltak alapján 
előírt műszaki tartalom megvalósítása. 
A munkák becsült értéke az 1. rész: tekintetében nettó: 34.617.190 – Ft 
 

2. rész: 

Orvosi rendelő felújítása az alábbi, főbb munkaterületeket és mennyiségeket foglalja 
magában:, a pontos mennyiség műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került 
meghatározásra. 
 

- 465,37 m2 m2 homlokzati csőállvány készítése 
- 332,62 m2 tükörkészítés tömörítés nélkül 
- 22 db előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
- 397,63 m2 vakolat 
- 269,91 m2 fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 
- 313,32 m2 padlóburkolat készítése 
- 465,37 m2 homlokzat hőszigetelés 
- 386,4 m2 párafékező, párazáró fólia terítése  
- 46 db fa nyílászáró beépítése (beltéri és kültéri) 
- 1.347,87 m2 festési munkák 
- 386,4 m2 magastető hő- és hangszigetelése 
- 332,62 m2 térburkolat készítése rendszerkövekből 
- valamint a fenti munkamennyiségekhez és a helyreállításhoz tartozó kőműves-, 

gépészeti és villanyszerelő munkák. 
 
Tervezett felújítási és átalakítási munkák: 

- Fal-10 cm, födém-20 cm kőzetgyapot hőszigetelése. 
- Meglévő vakolt lábazat külső oldali zártcellás hőszigeteléssel: 5 cm. 
- Minden ablak, bejárati ajtó cseréje 
- Rossz minőségű fedett bejárat bontása, felújítása, átalakítása. 
- Parkoló burkolása / útburkolat készítése. 
- Épület körüli járda pótlása. 
- Rámpa az épületbe jutáshoz. 
- A betegek által használt helyiségekbe legalább 90 cm szabad nyílású ajtók beépítése. 
- 1 db árnyékolt (röntgen berendezés miatt) + hangszigetelt ajtó a fogorvosi rendelőhöz. 
- Akadálymentes WC kialakítása - 2 db, a két önálló egységhez. 
- Új WC, piszoár építés a megszűnő pótlására. 
- Villanyóra áthelyezése 
- Kerámia padlóburkolat készítése. 
- Minden helyiség kifestése 



- A komplex akadálymentesítéshez tartozik a kommunikációs akadálymentesítés 
megvalósítása.(információs-kommunikációs rendszer kialakítása) 

Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: 

A feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott 
követelményeket, mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött a 
Dunai József (7200 Dombóvár Bezerédj utca 5.) által elkészített engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések, valamint a 201400041960 
ügyiratszámú (ÉTDR azonosító) építési engedélyben foglaltak tartalmazzák. 

A nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek és az építési engedélyekben foglaltak alapján 
előírt műszaki tartalom megvalósítása. 

A munkák becsült értéke a 2. rész: tekintetében nettó: 33.978.200,- Ft 
 
Mindkét rész tekintetében: 
A munkák becsült értéke összesen nettó: 68.595.390,- Ft 
A feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott 
követelményeket, mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött 
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák. 
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban 
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, 
műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való 
utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel 
egyenértékű terméket is elfogad. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés]. 
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában 
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott követelményeknek.  
Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: 
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban 
ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdésben foglaltak 
rendelkezésekkel összhangban ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 
Amennyiben t. Ajánlattevő nem a költségvetésben megjelölt, hanem azzal egyenértékű 
terméket ajánl meg, ebben az esetben jogosult a költségvetést módosítani, azonban köteles az 
eltérést az eredeti tételszámra történő hivatkozással és azzal a megjegyzéssel ellátni, a 
megajánlás egyenértékű az eredetileg tervezett termékkel. 
- A munkaterület teljes mértékben rendelkezésre áll. 
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: 
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó 
dokumentációval kell alátámasztani; 
- a munkaterület megtisztítása szükséges őrzése; 
- a Kivitelezés megvalósításához szükséges építési és szerelési munka elvégzése, 
üzempróba lefolytatása; 
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és 
vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; 
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy 
a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; 



- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő 
megfelelőségének igazolása; 
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a 
biztonságos működéséhez/használathoz szükséges; 
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, továbbá a használatba vételi 
engedélybenyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a 
Megrendelő által meghatározott formában és példányszámban; (dokumentációk 4 példányban 
papíralapon, illetve 1 példány elektronikusan AutoCaD formátumban); 
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési 
hulladék gyűjtése és elszállítása; 
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek 
kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; 
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a 
szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása; 
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során. 

3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 
122./A § szerinti eljárás. 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
Az építési beruházás (általános forgalmi adó nélkül számított) becsült értéke a 150.000.000,- HUF 
összeget nem éri el, erre figyelemmel a közbeszerzés eljárás indításának lehetősége a Kbt. 122./A 
§ alapján megalapozott. 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -- 

6. Hivatkozás az ajánlattételi, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/ megküldésének napja: 2015/06/15 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen, mindkét rész tekintetében 
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: --- 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

1. rész: 3 db 

2. rész: 3 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség 
esetén részenként): 
 
1. rész: 

1./ Ajánlattevő neve, székhelye: Szedibau Építőipari Kft.  7751 Szederkény, Ifjúság útja 36. 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 35.617.190,-HUF 



Az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek előírásainak teljes mértékben megfelel, ajánlata 
érvényes, továbbá nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

2./ Ajánlattevő neve, székhelye: Topa és Társa Építési Kft. 7090 Tamási, Dózsa György u. 100. 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 34.617.190,-HUF 

Az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek előírásainak - figyelemmel a hiánypótlási 
dokumentációban csatolt dokumentumokra - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes, 
továbbá nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 
 
2. rész: 

1./ Ajánlattevő neve, székhelye: Szedibau Építőipari Kft.  7751 Szederkény, Ifjúság útja 36. 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 34.978.200,-HUF 

Az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek előírásainak teljes mértékben megfelel, ajánlata 
érvényes, továbbá nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

2./ Ajánlattevő neve, székhelye: Topa és Társa Építési Kft. 7090 Tamási, Dózsa György u. 100. 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 33.978.200,-HUF 

Az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek előírásainak - figyelemmel a hiánypótlási 
dokumentációban csatolt dokumentumokra - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes, 
továbbá nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként):  

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás 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 

                 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 



c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: -- 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -- 

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

I. Ajánlattev ő neve, címe: DI-PE-TA Kft. (7661 Kátoly, Szabadság u. 21.)  
 
P.1/ Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás m) pontja (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, 
az alkalmasság minimumkövetelményei) M.1./ pontjában az alábbiakat írta elő: 
…”Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem 
rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): 

M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban legalább egy 
darab, műszaki átadás-átvétellel befejezett, a szerződésnek és az előírásnak megfelelően 
teljesített,  

- az első részre történő ajánlattétel estén: az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 60 hónapban összesen legalább egy darab, műszaki átadás-átvétellel befejezett, a 
szerződésnek és az előírásnak megfelelően teljesített, min. 1 db épület építésére és/vagy 
felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, melynek értéke 
elérte a nettó 12.000.000,- HUF (tizenkétmillió forint) összeget. 

- a második részre történő ajánlattétel estén: az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 60 hónapban összesen legalább egy darab, műszaki átadás-átvétellel befejezett, a 
szerződésnek és az előírásnak megfelelően teljesített, min. 1 db épület építésére és/vagy 
felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, melynek értéke 
elérte a nettó 12.000.000,- HUF (tizenkétmillió forint) összeget.” 
 
Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás m) pontja (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az 
igazolási mód) M.1./ pontjában rögzítette: 

…”Mindkét rész tekintetében: 

M1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap jelentősebb, 
műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében (épületek építése és/vagy 
felújítása és /vagy bővítése és/vagy átalakítása) teljesített építési beruházásait ismertető, a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás, 
amelynek tartalmaznia kell legalább: 
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 
— a kivitelezési tárgyát, mennyiségét és a saját teljesítés szerinti mennyiséget (a saját 
teljesítés mennyiségét abban az esetben kell meghatározni, amennyiben a referenciaigazolás 
több kötelezett (vállalkozó) teljesítésére utal) 
— a teljesítés idejét (időszaka év/hó), teljesítés helyét, 
— ellenszolgáltatás összegét 
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdés a) pont]. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét: 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés rendelkezése alapján: 



A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  

Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló szervezetnek (személynek) összefoglaló 
táblázatot kell csatolnia – az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal – a 
referenciákról, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésben foglaltakra.”… 

Az Ajánlattevő az ajánlata 11. oldalán csatolta nyilatkozatát a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja 
tekintetében, - mindkét rész vonatkozásában - azonban a nyilatkozat /táblázat nem 
tartalmazza, mely közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezési munkákat teljesítette az 
előírásoknak és a szerződésben előírtaknak megfelelő módon. 

Az Ajánlattevő nem csatolt referencia igazolást az ajánlattételi felhívás m) pontja, M.1. 
alpontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolására egyik rész 
vonatkozásában sem. 

A Bíráló Bizottság a hiánypótlási felhívás P.1./-HP.1./ pontjában felszólította az Ajánlattevőt, 
hogy a szakmai alkalmassági feltételek M.1. pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítsa. 

Ajánlattevő az előírt határidőig hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, ebből 
következően a Bíráló Bizottság újbóli hiánypótlás lehetőségét e tárgyban nem biztosíthatja, 
továbbá a Kbt. 67. § (9) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva kizárólag az eredeti 
ajánlati példányt veheti figyelembe a bírálat során. 

A Bíráló Bizottság az eredeti ajánlat vizsgálatát követően megállapította, hogy Ajánlattevő 
nem teljesítette az Ajánlattételi felhívás m) pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, 
az alkalmasság minimumkövetelményei) előírtakat, így nem igazolta a műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételek M.1 pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelését egyik rész vonatkozásában sem. 

Fentiek alapján Ajánlatkérő a DI-PE-TA Kft. Ajánlattev ő ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította mindkét rész vonatkozásában. 

P.2/ Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás m) pontja (Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság, az igazolási mód) M.1./ pontjában rögzítette: 
…”Mindkét rész tekintetében: 
…”M.2./  azoknak a szakembernek (szervezetnek)– különös tekintettel azokra, akik minőség-
ellenőrzésért felelősök – megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, 
akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó: 
a) a szakember által aláírt, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot 
(év/hó pontossággal) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember 
jelenlegi munkahelyét is,  
b) szakember végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, 
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat  

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot az Ajánlattevő megadhatja.” 



Az Ajánlattevő az ajánlata 10. oldalán csatolta nyilatkozatát mindkét rész vonatkozásában a 
Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdés e) pontja tekintetében.  
Az ajánlat azonban nem tartalmazza az ott megnevezett H.Z. szakember  
a) a szakember által aláírt, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot 
(év/hó pontossággal) igazoló önéletrajzát, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember 
jelenlegi munkahelyét is,  
b) szakember végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolatát, 
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot 

Fentiekben foglaltak alapján nem állapítható meg az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága egyik rész tekintetében sem. 

A Bíráló Bizottság a hiánypótlási felhívás P.2./-HP.2./ pontjában felszólította az Ajánlattevőt, 
hogy a szakmai alkalmassági feltételek M.2. pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítsa. 

Ajánlattevő az előírt határidőig hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, ebből 
következően a Bíráló Bizottság újbóli hiánypótlás lehetőségét e tárgyban nem biztosíthatja, 
továbbá a Kbt. 67. § (9) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva kizárólag az eredeti 
ajánlati példányt veheti figyelembe a bírálat során. 

A Bíráló Bizottság az eredeti ajánlat vizsgálatát követően megállapította, hogy Ajánlattevő 
nem teljesítette az Ajánlattételi felhívás m) pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, 
az alkalmasság minimumkövetelményei) előírtakat, így nem igazolta a műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételek M.2 pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelését egyik rész vonatkozásában sem. 

Fentiek alapján Ajánlatkérő döntéshozójának a DI-PE-TA Kft. Ajánlattevő ajánlatát a 
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította mindkét rész 
vonatkozásában. 

II. Ajánlattev ő neve, címe: PSN Építőipari Kft.  (7100 Szekszárd, Flórián u. 3.)  
 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig felvilágosítás kérésre adott válaszát nem nyújtott 
be a második rész vonatkozásában, így a Bíráló Bizottság a Kbt. 67.§ (9) bekezdése szerint 
kizárólag az Ajánlattevő eredeti ajánlatát vehette figyelembe a bírálat során. 
 
I.  Sztranyák Ferencé felkéri a Bíráló Bizottság tagjait, hogy ismételten ellenőrizzék PSN 
Építőipari Kft. a második rész vonatkozásában eredetileg benyújtott ajánlatát, állapítsák meg 
azt, hogy az Ajánlattevő ajánlata megfelel-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
feltételeinek. 

I.1 A Bíráló Bizottság javasolja az Ajánlatkérő döntéshozó szervének a PSN Építőipari Kft. 
Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani a 
második rész tekintetében., melynek indokai:: 

A Bíráló Bizottság a PSN Építőipari Kft. Ajánlattevő ajánlatában az ellenőrzés során az 
alábbiakat állapította meg: 
Az Ajánlattevő az ajánlata 34.-76. oldalán csatolta az árazott költségvetést. 
A felolvasólapon az ajánlata 34. oldalán csatolt Költségvetési Főösszesítőben rögzített nettó 
ajánlati ár szerepel. 
A Bíráló Bizottság megállapította, az ajánlat 63.-76. oldalain szereplő tételek egységárat nem 
tartalmaznak. 



 
A Bíráló Bizottság a hiánypótlási felhívás Felvi1/ pontjában felszólította az Ajánlattevőt, 
hogy felvilágosítás adás keretében oldja fel az ellentmondást és nyújtson egyértelmű 
felvilágosítást arra vonatkozóan, a Felolvasó lapon szereplő összeg a projekt 
megvalósításának teljes költségét tartalmazza-e. 
Felhívta a T. Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (7) bekezdésben foglaltakra. 

Ajánlattevő az előírt határidőig felvilágosítás adási kötelezettségének nem tett eleget, ebből 
következően a Bíráló Bizottság újbóli felvilágosítás adás lehetőségét e tárgyban nem 
biztosíthatja, továbbá a Kbt. 67. § (9) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt veheti figyelembe a bírálat során. 

A Bíráló Bizottság az eredeti ajánlat vizsgálatát követően megállapította, hogy Ajánlattevő az 
ellentmondást nem oldotta fel, így a második rész tekintetében a Felolvasó lapon 
meghatározott egyösszegű nettó ajánlati ár megalapozottsága nem igazolt, így az ajánlata nem 
felel meg az Ajánlattételi felhívásban, az Ajánlatkérési dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Fentiek alapján Ajánlatkérő a PSN Építőipari Kft. Ajánlattev ő ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította a második rész vonatkozásában. 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
1. rész: 
A nyertes Ajánlattevő neve, címe: Topa és Társa Építési Kft. 7090 Tamási, Dózsa György u. 100. 
Az ellenszolgáltatás összege: 34.617.190,-HUF 

Az ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlatot tevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.  

Az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek előírásainak - figyelemmel a hiánypótlási 
dokumentációban csatolt dokumentumokra - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. 

Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 
 
2. rész: 
A nyertes Ajánlattevő neve, címe: Topa és Társa Építési Kft. 7090 Tamási, Dózsa György u. 100. 
Az ellenszolgáltatás összege: 33.978.200,-HUF 

Az ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlatot tevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.  

Az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek előírásainak - figyelemmel a hiánypótlási 
dokumentációban csatolt dokumentumokra - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. 

Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 

 

 

 



b)*A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: épületgépészet, épület villamos  

2. rész: épületgépészet, épület villamos  

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

13.* A 12. a) pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek 
az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nem releváns, mivel a vállalkozó nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót egyik rész tekintetében sem. 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
Az ajánlattevő az alkalmassága igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira nem 
támaszkodik egyik rész tekintetében sem. 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -- 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2015. július 22. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
         2015. augusztus 01.   
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. július 22. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. július 22. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 

Jelen eljárásban a nyertes ajánlatot követő második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tevő érvényes ajánlatot tevőt - Szedibau Építőipari Kft. (7751 Szederkény, Ifjúság útja 36.) 
Ajánlatkérő nem hirdeti ki (nem jelöli meg az írásbeli összegzésben) egyik rész tekintetében 
sem, figyelemmel az alábbiakra: 
Az 1. rész tekintetében 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő által megajánlott 35.617.190,-HUF 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 1.000.000,- Ft összeggel haladja meg a rendelkezésre álló 
fedezet összegét, amely 34.617.190 - HUF 

A 2. rész tekintetében: 



A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő által megajánlott 34.978.200,-HUF 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 1.000.000,- Ft összeggel haladja meg a rendelkezésre álló 
fedezet összegét, amely 33.978.200,-HUF 
 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


