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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Arany János utca felújításaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.02.14

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Bakonyszentlászló Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírás keretében támogatást nyert 
külterületi útjainak felújítására, burkolására. A tárgyi eljárás keretében 2 utca részleges felújítása történik meg az alábbiak szerint: 
Arany J. u. (hrsz.: 0404/10, 0437) és Vörösmarty u. (hrsz.: 091, 0427, 0420). Engedélyköteles szakasz: Arany J. u. (hrsz.: 0407). 
További részletes információk a II.2.4 pontban találhatóak a közbeszerzési részeknek megfelelően.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi 
értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: - a vállalt 
jótállás mértéke esetében: 60 hónap, - a garanciális és jótállási időszak alatt a javítások megkezdésének vállalt határideje esetében: 5 
munkanap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban 
meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 
Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül. - a vállalt jótállás mértéke esetében: 12 hónap, - a garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje esetében: 15 munkanap. Az egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont valamint a 
garanciális és jótállási időszak alatt a javítások megkezdésének vállalt határideje (munkanap) értékelési szempont esetében 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek 
a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint 
alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az 
alábbi képlet szerint: P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a 
súlyszámmal. A vállalt jótállás mértéke szempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában 
közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a 

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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

390.7Extreme-Park Környezetépítő Kft

Szöveges értékelés:

500Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 45.904.406.- HUF Vállalt jótállás mértéke (hónap): 12 A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje (munkanap): 15 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat a Kbt. 72. § szerinti indoklást követően mindenben megfelel a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

13108586211Extreme-Park Környezetépítő Kft, 2800 Tatabánya, Erdész Út D. épület

Nettó ajánlati ár: 34.558.113.- HUF Vállalt jótállás mértéke (hónap): 24 A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje (munkanap): 15 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat a Kbt. 72. § szerinti indoklást követően mindenben megfelel a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

11185417211Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft, 2890 Tata, Janek Géza Utca 8-10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Vörösmarty utca felújításaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Közbeszerzési Dokumentum Útmutató 
részének 14. pontja tartalmazza az eljárásban kötelezően benyújtandó iratok és nyilatkozatok részletes listáját. Ajánlatkérő a 
szakmai ajánlat részeként kérte benyújtani az árazott költségvetés xsl és pdf formában. Ajánlattevő egyik rész vonatkozásában 
sem nyújtotta be az árazott költségvetés excel-formában, valamint azt a hiánypótlási felhívásra a megjelölt határidőben nem 
pótolta, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

12581799211Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., 2890 Tata, Agostyáni Út 78.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 34.558.113.- HUF Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot.

11185417211Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft, 2890 Tata, Janek Géza Utca 8-10

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

maximális 5 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: 
P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb szintet 
meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti 
pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal.

Igen
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Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi 
értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: - a vállalt 
jótállás mértéke esetében: 60 hónap, - a garanciális és jótállási időszak alatt a javítások megkezdésének vállalt határideje esetében: 5 
munkanap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban 
meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 
Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül. - a vállalt jótállás mértéke esetében: 12 hónap, - a garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje esetében: 15 munkanap. Az egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont valamint a 
garanciális és jótállási időszak alatt a javítások megkezdésének vállalt határideje (munkanap) értékelési szempont esetében 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek 
a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint 
alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az 
alábbi képlet szerint: P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a 

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:

51

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

411Extreme-Park Környezetépítő Kft

Szöveges értékelés:

500Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 19.787.240.- HUF Vállalt jótállás mértéke (hónap): 12 A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje (munkanap): 15 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat a hiánypótlást követően mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

13108586211Extreme-Park Környezetépítő Kft, 2800 Tatabánya, Erdész Út D. épület

Nettó ajánlati ár: 16.362.800.- HUF Vállalt jótállás mértéke (hónap): 24 A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje (munkanap): 15 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat a Kbt. 72. § szerinti indoklást követően mindenben megfelel a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

11185417211Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft, 2890 Tata, Janek Géza Utca 8-10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők



EKR000116532019

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.25Lejárata:2019.03.21Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Közbeszerzési Dokumentum Útmutató 
részének 14. pontja tartalmazza az eljárásban kötelezően benyújtandó iratok és nyilatkozatok részletes listáját. Ajánlatkérő a 
szakmai ajánlat részeként kérte benyújtani az árazott költségvetés xsl és pdf formában. Ajánlattevő egyik rész vonatkozásában 
sem nyújtotta be az árazott költségvetés excel-formában, valamint azt a hiánypótlási felhívásra a megjelölt határidőben nem 
pótolta, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

12581799211Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., 2890 Tata, Agostyáni Út 78.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 16.362.800.- HUF. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot.

11185417211Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft, 2890 Tata, Janek Géza Utca 8-10

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

súlyszámmal. A vállalt jótállás mértéke szempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában 
közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a 
maximális 5 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: 
P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb szintet 
meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti 
pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal.

2019.03.20
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.03.20




