
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 „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és 

a Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító 

számú projekt építési munkálatainak elvégzésére” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
I. rész 

A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének 

energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt keretében 

az Egészségház épület kivitelezési munkálatainak elvégzésére. 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részére a „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a 

Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító 

számú projekt keretében Egészségház épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő 

közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel. 

 

Ajánlattevő feladata:  

 
Egészségház energetikai korszerűsítése 

 

1.   Az épület valamennyi homlokzatának meglévő hőszigetelésének bővítése 

Az épületen meglévő utólagos hőszigetelő homlokzati rendszer a kialakított 10 cm vastag EPS hőszigetelés 

kevés, ennek bővítése szükséges az alábbiak szerint. A meglévő hőszigetelő homlokzati rendszer lehetőség 

szerinti megtartása mellett, utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az alkalmazott 

hőszigetelés vastagsága állandó.  

  

A tervezett rétegrend a következő:  

  

10 cm  EPS 100 hőszigetelés, ragasztóval, dörzsvakolattal (új)  

1 rtg  ragasztó (új)  

10 cm  meglévő EPS 100 hőszigetelés, ragasztóval, dörzsvakolattal  

1 rtg.  ragasztó  

2 cm   nemes vakolat  

38 cm  POROTHERM tégla falazat  



2 cm  javított mészvakolat 

 

2.   Zárófödém hőszigetelése a megfelelő értékre 

 Tervezett rétegrend:  

  

10 cm  kőzetgyapot terítés, páraáteresztő fólia terítéssel  

5 cm  perlitbeton  

1 rtg  technológiai szigetelés  

10 cm  THERWOOLIN hőszigetelés  

21 cm  POROTHERM födémrendszer  

1 cm  vakolat  

  

A zárófödémre a meglévő 10 cm hőszigetelés és 5 cm perlitbeton rétegre 10 cm vastag kőzetgyapot 

hőszigetelés (pl.:URSA  HF-HL  vagy  Rockwool  Airrock  LD  (40  kg/m3)  kőzetgyapot  hőszigetelés,  

illetve ezzel egyenértékű) terítés készül.  

A tetőn esetlegesen bejutó csapadékvizek elleni védelemként a hőszigetelés páraáteresztő fólia terítést 

kapjon. A járhatóság helyenként párnafákra lefektetett pallókkal megoldható szükség szerint, 1 m széles 

sávban. 

 

3.   Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása, üvegezésének cseréje 

eredeti méretekben, kialakítással 

A meglévő homlokzati nyílászárók üvegezése cserélendő. Az felújított ablakszerkezetek feleljenek a 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletében, valamint a tervdokumentációban megadott hő 

átbocsátási tényező követelmény értékeknek. (Minden esetben a szigorúbb értéket kell betartani!)   

  

Homlokzati üvegezett nyílászáró (műanyag keretszerkezettel): Max. 1,15 W/m2K   

(A követelmény a nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. 

hatását is tartalmazó hő átbocsátási tényező.)  

Új üvegezés: 2 rétegű, melegperemes, védőgázas üvegezés  

Az ablakszerkezet összesített U értéke: 1,15 W/m2K.   

 

Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok 

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

 

Hőszivattyú rendszer kialakítása 

Az Egészségház fűtésének és melegvíz ellátásának fedezésére telepítésre kerül egy új hőtermelő 

(levegő-víz hőszivattyú) rendszer. A levegő-víz hőszivattyús rendszer fűtési és melegvíz készítési 

feladatokat lát el. 

 

Fűtés és melegvíz készítés: 

Az Egészségház épület fűtését és melegvíz készítését 1 db Mitsubishi Zubadan PUHZ-

SHW140YHA+ERSC- VM2CEcodan Hydromodul típusú levegő-víz hőszivattyús készülék látja el.   

A hőszivattyús készülék kültéri és beltéri egységekből áll.    

 

Melegvíz  

Az Egészségház melegvíz ellátásának fedezésére elhelyezésre kerül 1 db belső hőcserélős 300 liter 

űrtartalmú melegvíztároló tartály.   

 

Hidraulikus vezetékek  

A teljes fűtési rendszer 6 bar(t) nyomásfokozatú szénacél csőből kerül kialakításra.   

A vízrendszer 16 bar(t) nyomásfokozatú Inox csőből kerül kialakításra.    



 

Hőszigetelés  

A fűtési és víz vezetékeket (Armacell Armaflex AC) hőszigeteléssel (13 mm) kell ellátni, kivételt 

képeznek ez alól a hűtőközeg vezetékek. 

 

A csővezetékek átöblítése  

 

A hőszivattyús készülék vízoldali bekötése előtt gondosan öblítse át vízzel a teljes csővezeték és 

hőleadó rendszert, hogy a rendszerben ne maradjon semmilyen idegen test vagy szennyeződés. A 

rendszer átöblítését vízzel kell elvégezni. A rendszer átöblítésekor ügyeljen arra, hogy ne uralkodjon 

fagyveszély. Az átöblítéshez nagyteljesítményű szivattyút használjon vagy amennyiben rendelkezésre 

áll hálózati vizet.  

 

Légtelenítés  

A rendszer légtelenítése (elsődleges, másodlagos légtelenítés) a magas pontoknál elhelyezett automata 

légtelenítőkön keresztül történik.  

Az elsődleges légtelenítést a rendszer feltöltése közben az automata légtelenítőkön keresztül kell 

elvégezni. Az elsődleges légtelenítés után egy másodlagos légtelenítést is el kell végezni. A 

másodlagos légtelenítést (a feltöltött rendszerben még megmaradt levegőt) felfűtési üzem közben a 

rendszerben lévő szivattyúk üzemeltetésével az elhelyezésre kerülő automata légtelenítőkön keresztül 

kell elvégezni. 

 

Nyomáspróba  

  

A rendszer készre szerelése és feltöltése után nyomáspróbát kell végezni a teljes rendszeren, 

kivételezés által érintett szakaszokon.  

Zárja el a légtelenítők előtti elzárócsapokat, hogy ezeken a pontokon ne keletkezzen nyomásesés. A 

nyomáspróbához víz hőhordozó közeget kell használni. Fagyveszély esetén a nyomáspróbát levegővel 

kell elvégezni. A nyomáspróbához hozzon létre 0,29 MPa (2,9 bar(t)) értékű nyomást, amit a hő 

központban elhelyezésre kerülő tágulási tartályoknál lévő manométereknél kell létrehozni, ellenőrizni. 

 

Tágulási tartály   

A rendszerben lévő folyadék hőtágulásának felvételét az elhelyezésre kerülő fűtés: 1 db Reflex N 35,   

illetve melegvíz: Reflex, refix DE 25 zárt tágulási tartályok biztosítják.  

A fűtési rendszert lágyított, a melegvíz rendszert hálózati hideg vízzel szükséges feltölteni.   

A feltöltést (fűtés) követően hajtsuk végre a rendszerek légtelenítését.   

A légtelenítés befejezését követően a feltöltést a rendszer hideg töltőnyomás értékének eléréséig kell 

folytatni (fűtés: P h  = 1,3 bar(t), melegvíz: hálózati hidegvíz nyomásával megegyező nyomás).   

A rendszer hideg nyomásának értéke a rendszerben lévő manométerről (tágulási tartályok mellett 

elhelyezve) leolvasható, ellenőrizhető. 

 

Vezérlés  

A betervezett rendszerek (hőszivattyús és gázkazán) vezérlését szakági tervező bevonásával meg kell 

terveztetni, a berendezések gyártójával-forgalmazójával  egyeztetve. A vezérlő egységekhez külső 

hőmérséklet érzékelőt kell csatlakoztatni, amelyet az épület északi homlokzati falán szükséges 

elhelyezni.    

 

Beüzemelés  

A hőszivattyús rendszer üzembe helyezését kizárólag az adott típus hivatalos beüzemelője vagy a cég 

megbízottja végezheti el. Beüzemelés előtt  a teljes  rendszer  hidraulikusan  készre  szerelt,  feltöltött,  



kilégtelenített üzemkész állapotban, elektromosan megfelelően előkészített állapotban kell, hogy 

legyen. A rendszer hőtágulásának  felvételét  a  hőközpontban  elhelyezett  zárt  tágulási  tartály  

biztosítja.  A felfűtés közben a rendszer nyomása változik, ezért a feltöltést a zavartalan üzem 

érdekében gondosan kell végezni. A tartály légszelepén töltés előtt ellenőrizni kell az előnyomást. A 

rendszert lassan töltsük, nyitott légtelenítő szelepek mellett. Az utolsó  légtelenítő  szelep  elzárása  

után  a  töltést  a  vízoldalon  lévő  manométerről  (kazánházban)  leolvasható, előírt nyomás eléréséig 

kell folytatni. 

 

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. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

CPV:  

45000000-7 Építési munkák 

45210000-2 Magasépítési munka 

45223200-8 Szerkezetépítési munkák 

45350000-5 Gépészeti szerelések 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

42511110-5 Hőszivattyú 

II. rész 

 

A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének 

energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt keretében 

a Polgármesteri hivatal kivitelezési munkálatainak elvégzésére. 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részére a „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a 

Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító 

számú projekt keretében Polgármesteri hivatal kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő 

közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel. 

 



Ajánlattevő feladata:  

 

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 

A tervezett korszerűsítés tartalma: 

 

1.   Az épület valamennyi homlokzatának meglévő hőszigetelésének bővítése  

2.   Zárófödém (lapostető) hőszigetelése a megfelelő értékre  

3.   Pincefödém alsó hőszigetelése  

4.   Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása, cseréje eredeti 

méretekben, kialakítással 

5.   Fűtéskorszerűsítés 

 

1. Az épület valamennyi homlokzatának meglévő hőszigetelésének bővítése: 

Az épületen meglévő utólagos hőszigetelő homlokzati rendszer, a kialakított 3 cm vastag EPS 

hőszigetelés kevés, ennek bővítése szükséges az alábbiak szerint. A meglévő hőszigetelő homlokzati 

rendszer lehetőség szerinti megtartása mellett, utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül 

felrögzítésre. Az alkalmazott hőszigetelés vastagsága állandó. 

 

A tervezett rétegrend a következő:  

12 cm  EPS 100 hőszigetelés, ragasztóval, dörzsvakolattal (új)  

1 rtg  ragasztó (új)  

3 cm  meglévő EPS 100 hőszigetelés, ragasztóval, dörzsvakolattal  

1 rtg.  ragasztó  

2 cm  nemes vakolat  

38 cm  tégla falazat  

2 cm  javított mészvakolat 

 

2. Zárófödém hőszigetelése: 

A födém utólagos hőszigetelése miatt attikafal magasítás szükséges az előírások betartásával. (a 

meglévő kéménytest használaton kívüli, így annak működését biztosító magasítás nem szükséges) Az 

új beépítendő rétegek alatti, meglévő rétegek megmaradnak lejtésképzésnek, ill. a belső,  meglévő 

bitumenes lemezréteg párazáróként funkcionál tovább. A bontáskor a tetőfelületek oldalain lévő 

fémlemez csatornák és az ejtőcsövek is bontandók a föld fölötti állványcső csatlakozásukig.  

 

A tetőn 1 db falazott km tégla kémény van, használaton kívül, marad. A  tetőfelületre  felvezető  acél  

hágcsókat is el kell bontani, de az építkezés alatt is biztosítani kell a biztonságos munkavégzés 

feltételeit.  

  

3. Pincefödém alsó hőszigetelése: 

A pincefödémre 15 cm vastag  kőzetgyapot hőszigetelés (pl: URSA  HF-HL  kőzetgyapot  

hőszigetelés, illetve ezzel egyenértékű) terítés készül, fém dübeles rögzítéssel (előregyártott  vasbeton 

gerendás-béléstestes födémbe rögzítve). 

 

4. Az épület külső nyílászáróinak energia megtakarítást eredményező cseréje: 

A  nyílászárók  cseréjénél  az  új  nyílászárók  feleljenek  a  7/2006.  (V.24.)  TNM  rendelet  1.  számú 

mellékletében,   valamint   a   tervdokumentációban   megadott   hő   átbocsátási   tényező   

követelmény értékeknek. (Minden esetben a szigorúbb értéket kell betartani!)   

  

Homlokzati üvegezett nyílászáró (műanyag keretszerkezettel) Max. 1,15 W/m2K   

(A követelmény a nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb.  



hatását is tartalmazó hő átbocsátási tényező.)  

Terv szerinti új műanyag ablakok elhelyezése:   

 

5  kamrás,  műanyag  ablak,  70  mm-es  profil.  A  kapcsolódó  falszerkezethez  dübeles  befogással,  

tömítéssel, takarásokkal kompletten. Uw• 1,15 W/m2K.  

 

Üvegezés: 4+16 argon+4 super low-e üveg Ug• 1,0 W/m2K.   

A fürdő és WC helyiségekben igény szerint belátást gátló öntött üveggel készüljön a hőszigetelő 

üvegszerkezet.  

   

Terv szerinti új műanyag ajtók elhelyezése:   

5 légkamrás 70 mm vtg profil. Kívül-belül fehér színben, horganyzott  acél merevítéssel, kettős EPDM   

anyagú   szürke   színű   tömítéssel,   ROTO   NT   (ezüst   színű)   vasalattal,   fehér   színű 

kilincsekkel, hőszigetelt stadúr panellel. Nyílászárók hő átbocsátási tényezője: Uw<1,35 W/m2K, 

léghang gátlás: LH 4 kategória  

  

A meglévő ablakrácsok bontásra kerülnek. Ahol szükséges a védelem fokozása, ott biztonság fóliát 

kapnak az ablakok. 

 

5. Fűtéskorszerűsítés: 

Az épület fűtésére az eddig használt gázkazán teljes egészében elbontásra kerülnek, helyére 1 db 

Viessmann Vitodens Gázüzemű kondenzációs földgáz tüzelésű, 45 kW névleges egységteljesítményű 

kazán kerül elhelyezésre. A kazán külső időjárásfüggő vezérlésére szabályozó és kiegészítő 

berendezések kerülnek beépítésére. 

A Viessmann Vitodens 200-W kazánok műszaki paraméterei egységenként: 

-Névl.fűtőteljesítmény: 12-45 kW 

-Füstgázcsatlakozás: NÁ 80/125 mm 

-Függőleges füstgáz elvezetés: NÁ 80/125 mm 

-Fűtésoldali csatlakozás: R 3/4”-os 

-Égéstermék elvezetés: Al- PPs anyagú 

A kazánt szennyfogó szűrővel, valamint iszapfogóval és mikro buborék leválasztóval kell ellátni a 

gyártó utasítása szerint. A tervezett fűtési hálózat 2 szabályozott körre kerül felosztásra a szabályzást a 

külső hőmérséklet érzékelő és a szobatermosztát végzi az időjárás függvényében. 

 

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:  

45000000-7 Építési munkák 

45210000-2 Magasépítési munka 

45223200-8 Szerkezetépítési munkák 

45350000-5 Gépészeti szerelések 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

 

III. rész 

A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének 

energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt keretében 

a Könyvtár épület kivitelezési munkálatainak elvégzésére. 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részére a „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a 

Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító 

számú projekt keretében Könyvtár épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő 

közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel. 

 

Ajánlattevő feladata:  

 

Könyvtár fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése 

1.  Az épület fűtött teret határoló falainak belső oldali hőszigetelése  

2.  Zárófödém hőszigetelése a megfelelő értékre  

3. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása, szükség szerinti 

cseréje eredeti méretekben, kialakítással, profilokkal 

4. Fűtéskorszerűsítés 

5. akadálymentesítés 

 

1. Az épület fűtött teret határoló falainak belső oldali hőszigetelése 

A tervezett rétegrend a következő:  

1 rtg  hőszigetelő vakolat (dryvit)  

3 5  cm mészhabarcs vakolat  

48 cm  tömör tégla falazat  

3 5  cm mészhabarcsvakolat  

1 rtg  teljes felületű ragasztóhabarcs (Multipor)  

15 cm  Ytong Multipor előtét falazat hálós erősítéssel, páraáteresztő festékkel 

 

2.  Zárófödém hőszigetelése a megfelelő értékre 

 

Tervezett rétegrend:  

20 cm  kőzetgyapot terítés, páraáteresztő fólia terítéssel  

4 cm  padlásburkoló tégla  

2,5 cm  deszkázat  

      kötőgerenda  

15 cm tömör tégla boltozat vakolattal / ~5 cm stukatúr vakolat deszkázaton  



  

A zárófödémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés (pl.: URSA HF-HL vagy Rockwool Airrock 

LD (40 kg/m3) kőzetgyapot hőszigetelés, illetve ezzel egyenértékű) terítés készül.  

Az épület nem minden boltozata téglából épített, többnyire a fedélszerkezet kötőgerendáira helyezett 

kétoldali borítás készült, alsó oldalán nádazással és vakolattal (stukatúr vakolat), felső deszkázaton 

padlásburkoló téglával. A mai járófelületre kerülhet a hőszigetelés.   

 

3. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása, szükség szerinti 

cseréje eredeti méretekben, kialakítással, profilokkal 

A nyílászárók cseréjénél az új nyílászárók feleljenek a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. számú 

mellékletében, valamint a tervdokumentációban megadott hő átbocsátási tényező követelmény 

értékeknek. (Minden esetben a szigorúbb értéket kell betartani!)   

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa keretszerkezettel)Max. 1,15 W/m2K   

(A követelmény a nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb.  

hatását is tartalmazó hő átbocsátási tényező.)  

 
4. Fűtéskorszerűsítés: 

Az épület  fűtésére  az  eddig  használt  gázkonvektorok  teljes  egészében  elbontásra  kerülnek, helyére 

egységenként 1 db gázüzemű  kondenzációs földgáz tüzelésű, 26 kW névleges egységteljesítményű   

kombi  kazán  kerül  elhelyezésre.  A kazán külső időjárásfüggő vezérlésére szabályozó és kiegészítő 

berendezések kerülnek beépítésére.   

 

A kazánok műszaki paraméterei egységenként:  

       -Névl.fűtő teljesítmény:      12-26 kW   

      -Füstgázcsatlakozás:           NÁ 80/125 mm  

      -Föggőleges füstgáz elvezetés:     NÁ 80/125 mm  

      -Fűtésoldali csatlakozás:     R 3/4”-os  

    -Égéstermék elvezetés:    Al- PPs anyagú   

 

A kazánt szennyfogó szűrővel, valamint iszapfogóval és mikro buborék leválasztóval kell ellátni a gyártó  

utasítása szerint. A tervezett fűtési hálózat 2 szabályozott körre kerül felosztásra a szabályzást a külső 

hőmérséklet érzékelő és a szobatermosztát végzi az időjárás függvényében.  

Az épület HMV ellátását a tervezett állapotban kondenzációs földgáz tüzelésű, 26 kW névleges 

egységteljesítményű  kombi kazán biztosítja.  

  

Az új radiátorokat új Honeywell típusú termotestes, állítható termofejjel (6-30 C-ig) rendelkező 

szelepekkel kell kialakítani. A teljes fűtési hálózat beüzemelés előtti ürítése, majd újbóli feltöltése, 

mosatása, nyomáspróbája, légtelenítése és beszabályozása szükséges. 
 
5. Akadálymentesítés:  

A  Könyvtár  épületének  felújítása  során  megvalósul  az  épület  projektarányos akadálymentesítése, azaz 

az épület  bejárata akadálymentesítésre kerül, továbbá egy akadálymentes WC helyiség is kialakításra kerül 

az előtérben.  

Az akadálymentesítés az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásainak betartásával fog elkészülni, továbbá betartásra 

kerülnek a Pályázati Útmutató mellékletét képező „Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférésének 

megteremtéséhez” c. dokumentumban foglalt előírások is. 

 

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:  

45000000-7 Építési munkák 

45210000-2 Magasépítési munka 

45223200-8 Szerkezetépítési munkák 

45350000-5 Gépészeti szerelések 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

 

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 2018/02/21 

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 

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

Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” 

című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt építési munkálatainak 

elvégzésére” I. rész 

 

 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. rész: 

 

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 21.524.160,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

84 hónap 



Előteljesítés időtartama (nap) 4 nap 

 

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: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószám: 63911682-2-36 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 19.576.197,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

78 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 5 nap 

 

Indoklás: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

III. számú ajánlat: 

   

Ajánlattevő neve: Skolandix Kft 

Ajánlattevő székhelye: 5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6. 

Adószám: 25516447-2-16 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 20.782.135,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

120 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 2 nap 

 

Indoklás: A Skolandix Kft. (5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6.) 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: 

  Malajcenter Kft. Szarvák Mihály e.v 

 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: 

21.524.160,- Ft 
9,09/636,30 

nettó:  

19.576.197,- Ft 
10,00/700,00 

A teljesítésben 

résztvevő, a 

266/2013. (VII. 

11.) Korm. 

rendelet szerinti 

MV-É felelős 

műszaki vezetői 

jogosultsággal 

rendelkező 

szakember 

magasépítési 

kivitelezési 

szakterületen 

szerzett szakmai 

tapasztalati 

ideje (Hónap) 

(Hónap) 

20 84 hónap 10,00/200,00 78 hónap 10,00/200,00 

Előteljesítés 

időtartama 

(nap) 
10 4 nap 8,00/80,00 5 nap 10,00/100,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

916,30  1000,00 



 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 

 

Bírálati szempontok 

A 

részszempont

ok súlyszámai 

Skolandix Kft 

ajánlata 

pontszám/ 

súlyozott 

pontszám 

egyösszegű nettó 

ajánlati ár (forint) 70 

nettó: 

20.782.135,- 

Ft 

9,42/659,40 

A teljesítésben résztvevő, a 

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

rendelet szerinti MV-É 

felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési 

kivitelezési szakterületen 

szerzett szakmai 

tapasztalati ideje (Hónap) 

(Hónap) 

20 120 hónap 10,00/200,00 

Előteljesítés időtartama 

(nap) 
10 2 nap 4,00/40,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
  899,40 

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-É felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 

kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

20 

3. Előteljesítés időtartama (nap) 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-É 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 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. § 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb




(1) bekezdése alapján.  

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

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-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 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-É 

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-É 

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-É 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: Előteljesítés időtartama (nap): 

A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az adott részben lévő teljes kivitelezésre 

meghatározott teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés időtartamát értékeli olyan módon, hogy 

a 20 napos vagy annál kedvezőbb (magasabb mértékű) megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális 

pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 20 napot 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 napokban 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:  

 

I. rész: 

 

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószáma: 63911682-2-36 

Az ellenszolgáltatás összege:          nettó 19.576.197,- Ft 

 

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

szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában Szarvák Mihály egyéni 

vállalkozó. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) nyújtotta be az I. rész vonatkozásában. 

 

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:  

I. rész: Egészségház: gépészet (hőszivattyú) 

 

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 



V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

2. A szerződés száma: [2] Rész száma:2[2 ]Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Az 

Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” 

című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt építési munkálatainak 

elvégzésére” II. rész 

 

 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): 

 

II. rész: 

 

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 36.294.639,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

84 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 4 nap 



 

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: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószám: 63911682-2-36 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 33.759.130,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

78 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 5 nap 

 

Indoklás: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

III. számú ajánlat: 

   

Ajánlattevő neve: Skolandix Kft 

Ajánlattevő székhelye: 5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6. 

Adószám: 25516447-2-16 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 35.706.850,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

120 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 2 nap 

 

Indoklás: A Skolandix Kft. (5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6.) 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.) 

II. rész: 

 

  Malajcenter Kft. Szarvák Mihály e.v 

 Az értékelés 

részszempontj

ai (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: 

36.294.639,- Ft 
9,30/651,00 

nettó:  

33.759.130,- Ft 
10,00/700,00 

A teljesítésben 

résztvevő, a 

266/2013. (VII. 

11.) Korm. 

rendelet 

szerinti MV-É 

felelős 

műszaki 

vezetői 

jogosultsággal 

rendelkező 

szakember 

magasépítési 

kivitelezési 

szakterületen 

szerzett 

szakmai 

tapasztalati 

ideje (Hónap)  

20 84 hónap 10,00/200,00 78 hónap 10,00/200,00 

Előteljesítés 

időtartama 

(nap) 
10 4 nap 8,00/80,00 5 nap 10,00/100,00 



A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

931,00  1000,00 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 

 

Bírálati szempontok 

A 

részszempon

tok 

súlyszámai 

Skolandix Kft 

ajánlata 

pontszám/ 

súlyozott 

pontszám 

egyösszegű nettó 

ajánlati ár (forint) 70 

nettó: 

35.706.850,- 

Ft 

9,45/661,50 

A teljesítésben 

résztvevő, a 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-É 

felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal 

rendelkező szakember 

magasépítési 

kivitelezési 

szakterületen szerzett 

szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

20 120 hónap 10,00/200,00 

Előteljesítés 

időtartama (nap) 
10 2 nap 4,00/40,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  901,50 

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-É felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 

kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

20 

3. Előteljesítés időtartama (nap) 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 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb




 

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

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 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 

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-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 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-É 

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-É 

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-É 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: Előteljesítés időtartama (nap): 

A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az adott részben lévő teljes kivitelezésre 

meghatározott teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés időtartamát értékeli olyan módon, hogy 

a 20 napos vagy annál kedvezőbb (magasabb mértékű) megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális 

pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 20 napot 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 napokban 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:  

 

II. rész: 

 

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószáma: 63911682-2-36 

Az ellenszolgáltatás összege:          nettó 33.759.130,- Ft 

 

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

szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában Szarvák Mihály egyéni 

vállalkozó. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) nyújtotta be a II. rész vonatkozásában. 

 

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:  

II. rész: Polgármesteri Hivatal: gépészeti szerelés (kondenzációs kazán) 

 

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 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

1. A szerződés száma: [3] Rész száma:2[3 ]Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Az Egészségház, a 

Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-

JNI-2016-00066 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére” III. rész 

 

 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): 

 

III. rész: 

 

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 19.791.377,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

84 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 4 nap 

 

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: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószám: 63911682-2-36 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 18.281.353,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

78 hónap 

Előteljesítés időtartama (nap) 5 nap 

 

Indoklás: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

III. számú ajánlat: 

   

Ajánlattevő neve: Skolandix Kft 

Ajánlattevő székhelye: 5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6. 

Adószám: 25516447-2-16 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 19.547.807,- Ft 

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

11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 

szakember magasépítési kivitelezési 

120 hónap 



szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

Előteljesítés időtartama (nap) 2 nap 

 

Indoklás: A Skolandix Kft. (5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6.) 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.) 

 

III. rész: 

 

  Malajcenter Kft. Szarvák Mihály e.v 

 Az értékelés 

részszempontja

i (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: 

19.791.377,- Ft 
9,24/646,80 

nettó:  

18.281.353,- 

Ft 

10,00/700,00 

A teljesítésben 

résztvevő, a 

266/2013. (VII. 

11.) Korm. 

rendelet 

szerinti MV-É 

felelős 

műszaki 

vezetői 

jogosultsággal 

rendelkező 

szakember 

magasépítési 

kivitelezési 

szakterületen 

szerzett 

szakmai 

tapasztalati 

20 84 hónap 10,00/200,00 78 hónap 10,00/200,00 



ideje (Hónap) 

Előteljesítés 

időtartama 

(nap) 
10 4 nap 8,00/80,00 5 nap 10,00/100,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

926,80  1000,00 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 

 

Bírálati szempontok 

A 

részszempon

tok 

súlyszámai 

Skolandix Kft 

ajánlata 

pontszám/ 

súlyozott 

pontszám 

egyösszegű nettó 

ajánlati ár (forint) 70 

nettó: 

19.547.807,- 

Ft 

9,35/654,50 

A teljesítésben 

résztvevő, a 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-

É felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal 

rendelkező szakember 

magasépítési 

kivitelezési 

szakterületen szerzett 

szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap)  

20 120 hónap 10,00/200,00 

Előteljesítés 

időtartama (nap) 
10 2 nap 4,00/40,00 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  894,50 

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-É felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 

kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati 

ideje (Hónap) 

20 

3. Előteljesítés időtartama (nap) 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-É 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 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 

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-É felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb




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-É 

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-É 

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-É 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: Előteljesítés időtartama (nap): 

A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az adott részben lévő teljes kivitelezésre 

meghatározott teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés időtartamát értékeli olyan módon, hogy 

a 20 napos vagy annál kedvezőbb (magasabb mértékű) megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális 

pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 20 napot 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 napokban 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:  

 

III. rész: 

 

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószáma: 63911682-2-36 

Az ellenszolgáltatás összege:          nettó 18.281.353,- Ft 

 

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

szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában Szarvák Mihály egyéni 

vállalkozó. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) nyújtotta be a III. rész vonatkozásában. 

 

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:  

III. rész: Könyvtár: fűtéskorszerűsítés (kondenzációs kazán és radiátorok) 

 

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, 
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