
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: Madocsa Község Önkormányzata 

Postai cím: Fő utca 24. 

Város: Madocsa Postai irányítószám: 7026 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, 

orvos lakás felújítása” című TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében 

kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Az ingatlan ismertetése 

 

Az ingatlan Madocsa belterületén az Első u. 13. sz. alatt (hrsz.: 949/1), a HÉSZ által a Falusias 

lakóterületeket magába foglaló, Lf1 - K800 (200) - 16 (12) m - 30% (45) - 40(30) - 4,5 (K) 

besorolású építési övezetben fekszik. 

 

Az ingatlan az ÉK-i oldalról, az Első utcából közelíthető meg gyalogosan és gépjárművel egyaránt. 

A telek három oldalán szomszédos telkek helyezkednek el. A terepfelszín síknak tekinthető. Az 

Első utca 11., 13., és 15. sz ingatlanok közös telekhatárvonalait érintő telekhatár-rendezés van 

folyamatban. A földszintes épület a telek utcafrontján, telekhatáron helyezkedik el. Az épületben 

két önálló, egymástól független egység helyezkedik el; fogorvosi rendelő és orvosi szolgálati lakás. 

Az épület eredetileg lakóépület funkcióval rendelkezett. A fogorvosi rendelő kialakításakor az ÉNy-

i homlokzaton megnyitott bejárathoz kapcsolódó közlekedőt védetté kívánták tenni, ezért ideiglenes 

falazattal és drótüveg fedéssel látták el 

 

Tervezési program 

 

Az építtető a leromlott állagú épületet felújítani, korszerűsíteni kívánja az alábbiakban részletezett 

tervezési program szerint. 

 

A fogorvosi rendelőben biztosítani kell az akadálymentességet, mely az épület bővítésével oldható 

meg. A bővítés, átalakítás, és felújítás mellett, a fűtési rendszert korszerűsíteni szükséges megújuló 

energiaforrás felhasználásával. A napelemes sugárzóernyős rendszer kiépítése ezt a célt valósítja 

meg. A fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, valamint az orvoslakás felújítása együtt 

értelmezendő a tetőszerkezetek felújításával, a homlokzatok utólagos hőszigetelésével, a 

homlokzati nyílászárók cseréjével. Az épületet érintő felújítási, átalakítási és bővítési munkákhoz 

kapcsolódóan a közterületen a járdát teljesen fel kell újítani, és parkolóhelyeket kell kialakítani, 

AM parkolóval. 

 



Alaprajzi kialakítás 

 

A tervezett alaprajzi változások az igényelt új funkciók kiszolgálását, a célszerűséget, és a jobb 

használhatóságot biztosítják. A fogorvosi rendelőben a röntgenhelyiség megszüntetésével bővítésre 

kerül a rendelő. A meglévő vizesblokk helyén alakítottuk ki az akadálymentes WC-t. Az ÉNy-i 

oldalon lévő közlekedőt határoló ideiglenes, hőtechnikailag (energetikailag) nem megfelelő 

szerkezeteket elbontva, az épület teljes szélességében bővítésre kerül. A bővítés magába foglalja az 

új közlekedőt az átalakított lépcsővel és az akadálymentességet biztosító lépcsőliftet, valamint a 

vizesblokkot (női és férfi WC kézmosóval). A bővítmény félnyeregtetős, közvetlenül az eresz alatt 

a homlokzathoz simuló kialakításánál az épület egybeépített födém- és tetőszerkezetét, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés (függő ereszcsatorna) egyben tartását vettük figyelembe. Ezáltal a meglévő 

tetőszerkezet nagyobb átalakítás nélkül, az eresz és a csapadékvíz-elvezetés megőrzésével lehet 

felújítani, mely kiemelten a gazdaságosságot és a célszerűséget szolgálja. 

 

Az utcai homlokzaton a bővítés félnyeregtetős tetőformájának az előnytelen megjelenését 

elkerülendő, az É-i épületsaroknál egy szárnyfalat alakítottunk ki, mely az építészeti előnyök 

mellett (takarja a félnyeregtetőt), kommunikációs célt is szolgál. A bejárati ajtó fölött feliratot 

helyeztünk el. 

A tetőszerkezetek felújítása során a tetőforma teljesen megőrzésre kerül. 

 

Építményadatok: Hosszúság:                             18,16/18,50 m 

                            Szélesség:                               14,15/14,49 m 

                            Építménymagasság (H):         3,05 m 

                            Homlokzatmagasság (utcai):  3,82 m 

                            Építési vonal: utcai oldalon    0,00m 

                                                   oldalhatáron     0,00 m 

                            Szintek száma: 1 (földszint) 

                            Jellemző szintjei: földszint     ± 0,00 m 

                                         épület körüli járda:     – 0,65 ¸ – 0,83 m 

 

Helyiségjegyzék bővítés, átalakítás, és felújítás előtt: 

Fogorvosi rendelő: 1      Közlekedő                16,15 m2 

2      Váró                          14,50 m2 

3       Fogorvosi rendelő    18,34 m2 

4       Röntgen                      4,83 m2 

5       Kézmosó előtér           3,12 m2 

6       WC                              1,60 m2 

5        Kézmosó előtér          2,72 m2 

6        női WC                       1,31 m2 

6        férfi WC                     1,31 m2 

           Összesen:                63,88 m2 

 

Orvoslakás:            1         Szélfogó                  ..7,60 m2 

2         WC                          ..0,82 m2 

3          Takarítóeszköz        ..0,78 m2 

4          Konyha+étkező       10,26 m2 

5          Közlekedő                 6,36 m2 

6          Fürdőszoba                 4,77m2 

7          Szoba                       14,20 m2 

8          Szoba                       23,50 m2 

9          Szoba                       21,27 m2 

10        Szoba                       11,77 m2 



            Összesen:               101,33 m2 

Épület összesen:                                                165,21 m2 

 

Helyiségjegyzék bővítés, átalakítás, és felújítás után: 

Fogorvosi rendelő: 1         Közlekedő                 16,67 m2 

2         Váró                           14,50 m2 

3         Fogorvosi rendelő      23,46 m2 

5         Kézmosó előtér            3,12 m2 

6         WC                               1,60 m2 

7         AM WC                        5,75 m2 

5         Kézmosó előtér (*)       2,86 m2 

6         női WC (*)                    1,94 m2 

6         férfi WC (*)                  1,94 m2 

Összesen:                               71,84 m2 

 

- bővítés nettó alapterülete (*):                               6,74 m2 

- átalakítás felújítás nettó alapterülete:                 65,10 m2 

 

Orvoslakás:           1          Szélfogó                      ..6,90 m2 

2         WC                              ..0,82 m2 

3         Takarítóeszköz            ..0,78 m2 

4          Konyha+étkező          10,26 m2 

5          Közlekedő                    8,08 m2 

6          Fürdőszoba                    4,77m2 

7          Szoba                          14,20 m2 

8          Szoba                          23,50 m2 

9         Szoba                          21,27 m2 

10       Szoba                          10,57 m2 

           Összesen:                  101,15 m2 

Felújítással érintett nettó alapterület összesen:   166,25 m2 

Épület nettó alapterület összesen:                       172,99 m2 

 

Homlokzatképzés 

A homlokzatok homlokzati hőszigeteléssel készülnek, 15 cm vtg. EPS hőszigetelő lapokkal. A 

vékonyvakolat színeivel az építtetői igényekhez kívántunk igazodni. A homlokzatokon megjelenő 

színek (lásd K-5 és K-6 tervlapokon): 

Lábazat                       weber.pas mozaik 0004 

Falfelületek                 weber.deco 365 mokka M37C 

Fa nyílászárók             barna RAL 8023 

Ablakpárkányok          műmárvány 

Ereszcsatorna              festett alumínium barna RAL 8004 

Tetıfedés                     TONDACH cserépfedés engóbos rézvörös 

Kétvízorros falfedés    festett világosbarna RAL 8023 

 

Nyílászárók 

Egyedi gyártású fa nyílászárók 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel, vastaglazúr felületkezeléssel barna 

színben, a tervben megadott geometriai (osztás) kialakításban. 

 

Faanyag: toldásmentes lucfenyő 

Profilméret: 78 mm 

Üvegezés: 4 Low-E – 12 Arg. – 4 Float – 12 Arg. – 4 Low-E 

Hőtechnikai jellemző: Ug = 0,8 W/m2K, Uw = 1,06 W/m2K 



Felületkezelés: Remmers lazúr 

Egyéb műszaki részletek és adatok a tételes költségvetési kiírásban. 

 

Csapadékvíz-elvezetés 

A csapadékvíz-elvezetés nem változik, a jelenlegi ereszcsatornázás kialakítását, konstrukcióját 

megőrizve felújításra kerül. 

 

Épületkörüli járdák, terasz és lépcső 

A K-14 jelű tervlapon feltüntetett járda és parkolók térburkolati elemekből, és betonból készülnek, 

a megadott méretek, rétegrendek, és az alkalmazástechnikai útmutatóban leírtak maradéktalan 

betartása mellett. 

 

Akadálymentesség 

A projektarányos akadálymentesség kialakítása az „Akadálymentes tervfejezet”-ben foglaltak 

szerint történik. 

 

Tömegformálás 

Az épület tömege, megjelenési formája megőrzésre került. Geometriailag csak a homlokzati 

hőszigetelésből származó kisebb méretváltozás, és a szárnyfal jelent kisebb, városképileg nem 

érzékelhető változást. 

 

TARTÓSZERKEZET 

 

Alapozás 

 

A bővítés külső teherhordó falai alatt földpartok között kivitelezett gerendaként vasalt vasbeton 

sávalapokat kell kialakítani és a betonacél szerelését be kell kötni a meglévő alapszerkezetbe. A 

sávalapok szelvényméretei: 40x110 cm. A sávalapok vasalása 2x3 db Ø14 B500 betonacél, Ø8/300 

B240 kengyelezéssel. 

 

Kengyelméretek: 30x40 cm, 10-10 cm kampózással. Betontakarás 5 cm, betonminőség C25/30-

XC2-24-F2 „kissé képlékeny”. A terepfelszín fölött a lábazatot zsaluzva kell készíteni! A meglévő 

épület alapozása mellett 12 cm vtg. egyoldalon zsaluzott beton alátámasztást kell készíteni a vasalt 

aljzatbeton peremének alátámasztására (lásd K-10 és K-12 jelű tervlapokon). 

 

Vasalt aljzatbeton és monolit vb. lépcső 

 

A 7.1. pontban részletezett sávalapokra támaszkodik a 10 cm vtg. vasalt alzatbeton. 

 

Az aljzatbeton vasalása 8K1515 B500 betonacél háló, betonminőség: C25/30-XF1- 16-F2. A 

monolit vasbeton lépcső fővasalása Ø8 B500 betonacél, a lépcsőfokok vasszerelése Ø6 B240. 

Betonminőség: C25/30-XC1-16-F3, betontakarás 2,5 cm. 

 

Teherhordó falazatok és vb. koszorúk 

 

A meglévő 38 cm vtg. teherhordó falazatok kismérető téglából készültek. A bővítés külső 

teherhordó falai POROTHERM 38 N+F téglából PTH M100 falazó-habarcsba rakva készülnek 

homlokzati hőszigeteléssel (lásd K-9 és K-12 jelű tervlapokon a 9 rétegrendet). 

 

A bővítés ÉNy-i falán lévő vb. koszorú mérete 38x28 cm, vasalása 4 db Ø8 B500 betonacél, 

Ø6/250 B240 kengyelezéssel. Kengyelméretek: 33x23 cm, 8-8 cm kampózással. Betontakarás 2,5 

cm, betonminőség C25/30-XC1-16-F3 „képlékeny”. 



 

A nyílászárók felett a vb. koszorú szelvénymérete 38x13 cm, kengyelméretek: 33x8 cm, 8-8 cm 

kampózással. 

 

A bővítés ÉK-i és DNy-i falain lévő vb. koszorúk mérete 38x18 cm, vasalása 4 db Ø8 B500 

betonacél, Ø6/250 B240 kengyelezéssel. Kengyelméretek: 33x13 cm, 8-8 cm kampózással. 

Betontakarás 2,5 cm, betonminőség C25/30-XC1-16-F3 „képlékeny”. 

 

Válaszfalak és áthidalók 

 

A válaszfalak POROTHERM 10 N+F és POROTHERM 12 N+F falazó téglából készülnek PTH 

M100 falazó-habarcsba rakva. A födémhez és a tetőszerkezethez való csatlakozás (kihézagolás) 

PUR habbal történik. Az áthidalók POROTHERM A-10 és A-12 kerámiabeton áthidalók. 

 

Tetőszerkezetek és bádogozások 

 

A meglévő épület tetőszerkezete két-állószékes gyámolított (dúcos) szerkezet, a borított 

gerendafödém kötőgerendáin nyugszik. Az ereszképzés gerendavéges, deszkázott és stukatúrnádas 

vakolattal rendelkezik. A kontyolt nyeregtető kerámia cseréppel van fedve. A szarufák 13/13-13/15 

cm keresztmetszetűek ~90 cm tengelytávolsággal. A talp-, és középszelemenek, illetve 

székoszlopok 15/15 cm szelvényméretőek. A tető hajlásszöge 40°. 

 

A tetőszerkezetek felújítása során az erősen károsodott faelemek (szelemenek, szarufák) cserélve 

lesznek. A szarufák külső síkján 10x5 cm szelvényű szelemenekből fejelés, „síkbahozás” készül. 

Alátét-szigetelés (alátétfólia), és ellenlécezés készül. A lécezés és cserépfedés teljes cseréjére kerül 

sor, a szarufák alsó végein besüllyesztett aljzatdeszkázás készül a szegélybádog (cseppentőlemez) 

fogadására. A fa tetőszerkezethez alkalmazott faminőség C24–I.o. A faszerkezeteket leszabás után, 

beépítés előtt, megelőző faanyagvédelemmel kell ellátni! A héjalás TONDACH hornyolt húzott 

egyenesvágású engóbozott kerámia cserepekből készül rézvörös színben. A bádogozások; 

cseppentőlemez, vápalemez, kétvízorros falfedés, függő ereszcsatorna, lefolyócsövek, PREFA, 

PREFALZ festett alumínium lemezből készülnek. 

 

A bővítés szerelt fedélszerkezetét az K-9, K-12, és K-13 jelű tervlapok 10 rétegrendje és szerkezeti 

kialakítása szerint kell kivitelezni. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

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: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 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 közzététel
2
 

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/04/10 

(éééé/hh/nn) 

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 „Madocsa településen fogorvosi rendelő 

bővítése és átalakítása, orvos lakás felújítása” című TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011 azonosító 

számú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

Az eljárás eredményes volt X 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
 

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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 



Ba-Tu Építőipari Kft. (7030 Paks, Dobó I. utca 15., adószám: 11296689-2-17) 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő 

megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, 

dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a 

szerződés teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 29.991.020,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap) 

12+3 hónap 

 

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: 

Ba-Tu Építőipari Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

ERTECH Építőipari Kft. 

Az értékelés A 

részszempont

ok 

    

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai 

is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

és súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési és 

súlyszám 

szorzata 

1. Nettó 

vállalkozási díj (Ft) 

7 100 700,00 89,54 626,77 

2. Többletjótállás 

vállalása (min. 0 

hónap, max. 36 

hónap) 

3 8,33 25,00 0,00 0,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

725,00 

 

626,77 

 

  Az ajánlattevő neve: 

Pakett Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Pellio & Ceva Architektor 

Kft. 

Az értékelés A 

részszempont

ok 

    

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai 

is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

és súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési és 

súlyszám 

szorzata 



1. Nettó 

vállalkozási díj (Ft) 

7 87,35 611,44 87,91 615,35 

2. Többletjótállás 

vállalása (min. 0 

hónap, max. 36 

hónap) 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

611,44 

 

615,35 

 

  Az ajánlattevő neve: 

SZ + C Stúdió Kft. 

Az értékelés A 

részszempont

ok 

  

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai 

is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

és súlyszám 

szorzata 

1. Nettó 

vállalkozási díj (Ft) 

7 88,40 618,78 

2. Többletjótállás 

vállalása (min. 0 

hónap, max. 36 

hónap) 

3 0,00 0,00 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

618,78 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
 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: 
2 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 

(legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 

pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 

2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 

tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

𝑃 =  
𝐴𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑠𝑜𝑛𝑦𝑎𝑏𝑏

𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔 á𝑙𝑡
 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛  + 𝑃𝑚𝑖𝑛  

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 



P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb 

értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték 

A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 

 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 

megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

 

A 2. részszempont esetében: a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 

számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti egyenes arányosítás módszerével az 

alábbiak szerint: 

- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap; 

- a 36 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap; 

- a 0 és a 36 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül 

meghatározásra. 

 

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

A vizsgált = a vizsgált többletvállalás hónapokban 

P = (A vizsgált / 36) × (P max - P min) + P min 

 

A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. 

 

Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti 

megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást 

helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben 

az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. 

 

A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően 

az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat 

pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a 

legnagyobb. 

 

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

kiválasztásának indokai: 

Ba-Tu Építőipari Kft. (7030 Paks, Dobó I. utca 15., adószám: 11296689-2-17) 

Nettó vállalkozási díj: nettó 29.991.020,- Ft 

Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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 vétele
 2

X igen  nem 

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

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: villamos és épületgépészet 

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 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: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (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 

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 

67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben 

az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy 

több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 

Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében 

(Ba-Tu Építőipari Kft.) végezte el a bírálatot, így a többi ajánlattevő által benyújtott ajánlatok 

vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati cselekményekre, ezért ezen ajánlatok 

érvényessége nem állapítható meg. 

A bírálat alá nem vont ajánlattevők ajánlatainak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./ ERTECH Építőipari Kft. (7030 Paks, Tolnai út 2.; adószám: 23800287-2-17) 

Részszempont Ajánlat 



Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 33.495.106,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 

hónap) 

12+0 hónap 

 

2./ Pakett Kft. (7030 Paks, Szent János utca 12.; adószám: 10571378-2-17) 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 34.334.649,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 

hónap) 

12+0 hónap 

 

3./ Pellio & Ceva Architektor Kft. (7130 Tolna, Gólya utca 17.; adószám: 12459009-2-17) 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 34.116.942,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 

hónap) 

12+0 hónap 

 

4./ SZ + C Stúdió Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 30.; adószám: 11295145-2-17) 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 33.927.412,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 

hónap) 

12+0 hónap 

 

______________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
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