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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: Úrkút Község Önkormányzata  

Postai cím: Rákóczi u. 45.  

Város: Úrkút  Postai irányítószám: 8409  

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016- 00016 azonosító számú, „A 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általáno s Iskola 
energetikai korszer űsítése”  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
A kivitelezés id őtartama alatt a balesetvédelmi és 
munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai el őírásokat és 
követelményeket be kell tartani.  
 
Mennyisége:  

- homlokzatok utólagos h őszigetelése 774 m2 
- tet őszerkezet cseréje, tet ő héjalás cseréje 1214 m2 
- padlásfödém h őszigetelése 771 m2 
- épületgépészet korszer űsítése, f űtéskorszer űsítés radiátor 22 

db, termosztatikus szelepfej 68 db 
- napelemes rendszer telepítése 67 m2 

 
Az épület felújítása a vonatkozó jogszabályok értel mében építési 
engedély nélkül végezhet ő felújítás. 
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a k ivitelezés 
semmilyen körülmények között nem zavarhatja a tanít ást. 
A részletes m űszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok m űszaki 
melléklete tartalmazza. 
Ajánlatkér ő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §- ában 
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foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem  kíván kikötni.  

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 115. § (1) 
bekezdése  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 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: 2017/11/26  2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: tervez ői 
költségbecslés  

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 [1] Elnevezés: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 

azonosító számú, „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola energetikai korszer űsítése”  

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: 
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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): 

Neve:   Rowin-Alpin Bt. 

Székhelye:  8413 Eplény, hrsz 305/2. 
Adószám: 27259496-2-19 
1. Nettó ajánlati ár összesen 
(HUF) 

76.011.635,- HUF 

2. A jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvev ő 
felel ős m űszaki vezet ő 
rendelkezik-e épület 
felújítással kapcsolatos 
kivitelezésében szerzett 
gyakorlattal  (igen/nem) 

igen 

Bírálat: Ajánlattev ő ajánlata 
érv ényes, mivel a 
benyújtott ajánlat megfelel 
a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban 
és a vonatkozó 
jogszabályban el őírtaknak. 

 

Neve:   „Brunner és Társa” Kft. 

Székhelye:  8460 Devecser, Jókai u. 6. 
Adószám: 10737932-2-19 
1. Nettó ajánlati ár összesen 
(HUF) 

72.127.589,-HUF 

2. A jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvev ő 
felel ős m űszaki vezet ő 
rendelkezik-e épület 
felújítással kapcsolatos 
kivitelezésében szerzett 
gyakorlattal  (igen/nem) 

igen 

Bírálat: Ajánlattev ő ajánlata 
érvényes, mivel a 
benyújtott ajánlat megfelel 
a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban 
és a vonatkozó 
jogszabályban el őírtaknak. 

 

Neve:   Pro-Invest Kft. 
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Székhelye:  1141 Budapest, Szugló u. 
82. 

Adószám: 12646623-2-42 
1. Nettó ajánlati ár összesen 
(HUF) 

69.987.097,- HUF 

2. A jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvev ő 
felel ős m űszaki vezet ő 
rendelkezik-e épület 
felújítással kapcsolatos 
kivitelezésében szerzett 
gyakorlattal  (igen/nem) 

igen 

Bírálat: Ajánlattev ő ajánlata 
érvényes, mivel a 
benyújtott ajánlat megfelel 
a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban 
és a vonatkozó 
jogszabályban el őírtaknak.  

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.) 

  Rowin-Alpin Bt. 

„Brunner és Társa” 

Kft. Pro-Invest Kft. 

 
súlys
zám ajánlat 

ponts
zám 

súlys
zám x 
ponts
zám ajánlat 

ponts
zám 

súlys
zám x 
ponts
zám ajánlat 

ponts
zám 

súlys
zám x 
ponts
zám 

Nettó 
ajánlati ár 
összesen 
(HUF)  70 

76.011.6
35,- HUF  9,29  

650,3
0 

72.127.5
89,-HUF  9,73  

681,1
0 

69.987.0
97,- HUF  10 700  

2. A jelen 
közbeszerzés 
tárgya szerinti 
építési beruházás 
megvalósításában 
résztvevő felelős 
műszaki vezető 
rendelkezik-e 
épület felújítással 
kapcsolatos 
kivitelezésében 
szerzett 
gyakorlattal  
(igen/nem)  30 igen  10 300  igen  10 300  igen  10 300  

Összesen    

950,
30   

981,
10   1000  

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 

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

1. Értékelési szempont:  
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacso nyabb ajánlati 
ár) 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvez őbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányos an 
számolja ki a pontszámokat. A pontszámok kiszámítás a során 
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmut atójának (KÉ 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mel l. 1. ba) 
pontja szerinti fordított arányosítás módszere tart almazza. Az 
értékelés módszere képlettel leírva:  
P - P min = A legjobb 
P max - P min A vizsgált 
azaz  
P = A (legjobb/ A vizsgált) × (P max - P min) + P m in  
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatk ozó pontszáma  
Pmax: a pontskála fels ő határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legel őnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Alegrosszabb: a legel őnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletk eznek, akkor 
azokat az általános szabályoknak megfelel ően két tizedes jegyre 
kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredmén yezne (ehhez 
Ajánlatkér ő Microsoft Excel programot fog használni a pontszám ítás 
során).  
A 2. értékelési szempont esetében: Az ajánlatok ért ékelése a 
pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: 
1. Amennyiben ajánlattev ő rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti építési beruházás megvalósításában résztve vő olyan 
felel ős m űszaki vezet ő szakemberrel, akinek van épület 
felújítással kapcsolatos kivitelezésében szerzett g yakorlata 10 
pontot kap. 
2. Amennyiben ajánlattev ő nem rendelkezik a jelen közbeszerzés 
tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvev ő olyan 
felel ős m űszaki vezet ő szakemberrel, akinek van épület 
felújítással kapcsolatos kivitelezésében szerzett g yakorlata 1 
pontot kap. 
 
Ajánlatkér ő a „rendelkezik” kifejezés alatt a következ őket érti: a 
felel ős m űszaki vezet őnek ajánlattev ő állandó munkatársának kell 
lennie, az állandó munkatárs alatt az ajánlattétel id őpontjában az 
ajánlattev ővel már szerz ődéssel saját állományban munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban /kö zalkalmazotti/ 
köztisztvisel ői/kormánytisztvisel ő jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatársakat érti. Állandó munkatársnak min ősül az a szakember 
is, aki az ajánlattétel id őpontjában az ajánlattev ővel a fentiek 
szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó el őszerz ődéssel 
rendelkezik. 
Épület felújítással kapcsolatos kivitelezésében sze rzett gyakorlat 
alatt Ajánlatkér ő a már meglév ő épület(ek)en végrehajtott  
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kivitelezési munkák során szerzett m űszaki vezet ői szakmai 
gyakorlatot érti.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értékelési szem pontrendszer 
keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkér ő 
fokozottan ellen őrzi, erre tekintett el Nyertes Ajánlattev ő köteles 
az általa megajánlott felel ős m űszaki vezet ő szakembert a 
szerz ődés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalk oztatni. 
A kötelezettség megszegése szerz ődést biztosító 
mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerz ődés 
felmondását, vagy attól való elállást eredményezhet i, mely kés őbbi 
közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdé s c) pontja 
szerinti kizárással járhat. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattev ő, aki az Ajánlatkér ő részére 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dok umentumokban 
meghatározott feltételek alapján, valamint az érték elési 
szempontok szerint a legkedvez őbb érvényes ajánlatot tette.  
 
Az ajánlatkér ő az ajánlattételi felhívásban meghatározhatja azt a z 
objektív módszert vagy a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) -d) pontjának 
megfelel ő kiegészít ő szempontot. amelynek alapján a legkedvez őbb 
ajánlatot kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, vagy a legalacsonyabb 
árat vagy költséget, mint egyedüli értékelési szemp ontot több 
ajánlat azonos összegben tartalmazza. Ha az ajánlat kér ő nem adott 
meg ilyen módszert vagy szempontot, az az ajánlat m in ősül a 
legkedvez őbbnek, amely a nem egyenl ő értékelési pontszámot kapott 
értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú  értékelési 
szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott, a legalacsonyabb 
ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyz ő jelenlétében 
tartott sorsolás alapján választ az ajánlatkér ő a legalacsonyabb 
összeg ű ajánlatok között. Az ajánlatkér ő akkor is jogosult 
közjegyz ő jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvez őbb 
ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határ ozható meg. 

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

Neve:   Pro-Invest Kft. 

Székhelye:  1141 Budapest, Szugló u. 
82. 

Adószám: 12646623-2-42 
1. Nettó ajánlati ár összesen 
(HUF) 

69.987.097,- HUF 

2. A jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvev ő 
felel ős m űszaki vezet ő 
rendelkezik-e épület 
felújítással kapcsolatos 
kivitelezésében szerzett 
gyakorlattal  (igen/nem) 

igen 

Értékelés: Az ajánlattételi 
felhívásban megadott 
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értékelési szempontrendszer 
alapján a legkedvez őbb ár-
érték alapú ajánlatott 
nyújtotta be.  

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:  

Villanyszerelés; gépészet 

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: Ajánlatadáskor még nem ismert  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: 2017/12/23  (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2017/12/28  (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2017/12/22  (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  2017/12/22  (éééé/hh/nn) 

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: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 2    adott esetben 
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