
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

 Hivatalos név: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 

 Postai cím: Fő út 53/A 

 Város: Jászalsószentgyörgy  Postai irányítószám: 5054 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” 

című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére. 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részére a „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti 

paraméterekkel. 

 

Ajánlattevő feladata:  

 

Új, elválasztás nélküli gyalogos- és kerékpárút kialakítása 1362 m hosszon. 

 

Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok 

részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.  

 

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül.  

Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít 

ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés 

kitöltésével.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott 

mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó 

ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.  

A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat 

igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen 

formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 

 



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. 

 

CPV:  

Fő tárgy: 

45233162-2 Kerékpárút építése 

 

További tárgyak:  

45233161-5 Gyalogút építése 

45233200-1 Különféle útburkolatok 

45233223-8 Úttest újraburkolása 

45233228-3 Útburkolat építése 

45247000-0 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése 

 

 

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)-(2) 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 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 2018/02/27 

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 eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2[1 ]Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát 

fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 



azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére  

 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:  3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

I. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Adószáma: 24876384-2-16 

  

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 105.099.204,- Ft 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

10 hónap  

 

 

szakember neve: Szatlóczki Attila 

A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres 

műszaki átadás-átvételéről számított jótállás 

időtartama (hónap) 

48 hónap 

 

Indoklás: A Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) benyújtott ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek.  

 

II. számú ajánlat: 

   



Ajánlattevő neve: PAPS MÉLYÉP Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 5137 Jászkisér, Sülyi út 15.  

Adószám: 22721790-2-16 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 111.933.940,- Ft 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

0 hónap 

 

szakember neve : - 

A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres 

műszaki átadás-átvételéről számított jótállás 

időtartama (hónap) 

48 hónap 

 

Indoklás: PAPS MÉLYÉP Kft. (5137 Jászkisér, Sülyi út 15.) benyújtott ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek.  

 

III. számú ajánlat: 

   

Ajánlattevő neve: VIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Ajánlattevő székhelye: 2740 Abony, Vasút dűlő 30/A. 

Adószám: 23521043-2-13 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 127.711.708,- Ft 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

0 hónap 

 

szakember neve : „még nem ismert” 

A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres 

műszaki átadás-átvételéről számított jótállás 

időtartama (hónap) 

36 hónap 

 

Indoklás: A VIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2740 Abony, Vasút dűlő 30/A.) benyújtott 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

 

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.) 

 



I. rész: 

  Malaj Center Kft. PAPS MÉLYÉP Kft. 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai 

is) 

 A 

részszemp

ontok 

súlyszáma

i (adott 

esetben az 

alszempo

ntok 

súlyszáma

i is) 

Ajánlata Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Ajánlata Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Egyösszegű 

nettó ajánlati ár 

(forint) 

70 

nettó: 

105.099.204,- 

Ft 

10,00/700 
nettó:  

111.933.940,- Ft 
9,39/657,26 

A teljesítésben 

résztvevő, a 

266/2013. (VII. 

11.) Korm. 

rendelet szerinti 

MV-KÉ felelős 

műszaki vezetői 

jogosultsággal 

rendelkező 

szakember 

útépítési 

kivitelezési 

szakterületen 

szerzett szakmai 

tapasztalati 

ideje (Hónap) 

20 10 hónap 10,00/200,00 0 hónap 0,00/0,00 

A kivitelezésre 

ajánlott, annak 

sikeres műszaki 

átadás-

átvételéről 

számított 

jótállás 

időtartama 

(hónap) 

10 48 hónap 10,00/100,00 48 hónap 10,00/100,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

1000,00  757,26 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 



 

Bírálati szempontok 

A 

részszempon

tok 

súlyszámai 

VIMOR Kft. 

ajánlata 

pontszám/ 

súlyozott 

pontszám 

egyösszegű nettó 

ajánlati ár (forint) 70 
nettó: 

127.711.708,- Ft 
8,23/576,10 

A teljesítésben résztvevő, a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ 

felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező 

szakember útépítési 

kivitelezési szakterületen 

szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

20 0 hónap 0,00/0,00 

A kivitelezésre ajánlott, 

annak sikeres műszaki 

átadás-átvételéről számított 

jótállás időtartama (hónap) 

10 36 hónap 7,50/75,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
  651,10 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 

 

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:2 

 

A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a 

legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: 

 

Résszempont Súlyszám 

1.  Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 70 

2. 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

20 

3. 
A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-

átvételéről számított jótállás időtartama (hónap) 
10 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 



felső határa: 0-10.  

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot. 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti 

fordított arányosítás módszerével történik. 

 

A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti 

egyenes arányosítás módszerével történik. 

 

Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre. 

 

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó 

forintban. 

 

Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték 

kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének 

megfelelően kevesebbet. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 
 

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 eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési szakterületen 

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): 

 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. 

Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező 

szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok 

kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. 

 

Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, 

azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § 

(1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb




tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog 

kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam 

megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a szakmai 

tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését (szakember neve) is 

tartalmazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati időtartamot igazolni kívánják. A szakember 

személyének (nevének) fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő 

értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a 

legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen 

értéknél kedvezőbb). 

 

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. 

értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó 

szakmai önéletrajzot és amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre áll, a kamarai határozat 

benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a 

felelős műszaki vezetői jogosultságot. 

A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából 

releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú – szakmai tapasztalati 

időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember tekintetében a 

benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő 

szakmai tapasztalati időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési szakterületen szerezte. 

 

A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés 

teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia, 

aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-

KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 

 

Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak 

nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ 

felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak 

nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe 

bevonni kívánt MV-KÉ felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a 

nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával, vagy a kamarai 

névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői 

jogosultság meglétét. 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 

legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral 

megállapított pontértéket kap.  

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 



  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. részszempont: A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított 

jótállás időtartama (hónap): 

 

Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 

legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral 

megállapított pontértéket kap. 

 

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az 

alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60 hónapos vagy 

annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 

60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
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 eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.  

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy az általa meghatározott legkedvezőbb 

szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi 

eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 

megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a 

legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 

értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette. 

 

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül 

a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési 

szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 



 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott 

ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy 

több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 

 

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

kiválasztásának indokai:  

 

Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Adószáma: 24876384-2-16 

Az ellenszolgáltatás összege:          nettó 105.099.204,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja 

szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában Malaj Center Kft. (5055 

Jászladány, Kossuth út 46.) nyújtotta be. 

 

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 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:  

MV-KÉ felelős műszaki vezető 

 

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 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: 

 

Alkalmassági követelmény (ek) megjelölése:  

 

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 
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