
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név:  Jászszentandrás Község Önkormányzata 

Postai cím: Rákóczi út 94. 

Város: Jászszentandrás Postai irányítószám: 5136 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Jászszentandrás útépítés és felújítás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Út építés: 

Homokos u. 183,36 fm 

Szőlős u. 200,67 fm 

Rákóczi út felújítás 740 fm 

Járda felújítás: Rózsa út 398,2 fm 

                           Aba-Novák út 132 fm 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész 115. § 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. nyílt eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltérésekkel 

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 2017.03.07. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 



IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 5 

  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: ANDEZIT KFT. 

Székhelye/lakóhelye: 3200 Gyöngyös Vasút út 5. 

Adószám: 11710796-2-10 

Ajánlati ár: 37.194.877.- HUF 

Jótállás vállalt időtartama: 40 hónap 

Vállalt késedelmi kötbér késedelmes naptári naponként 1 % / késedelmes naptári nap 

 ( a nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) 

 

Ajánlattevő neve: MASTER RIDE KFT. 

Székhelye/lakóhelye: 3373 Besenyőtelek Dózsa Gy. út 711 hrsz. 

Adószám: 14683347-2-10 

Ajánlati ár: 37.055.598.- HUF 

Jótállás vállalt időtartama: 24 hónap 

Vállalt késedelmi kötbér késedelmes naptári naponként 1 % / késedelmes naptári nap 

 ( a nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) 

 

Ajánlattevő neve: Horuczi 97 Kft. 

Székhelye/lakóhelye: 3334 Szajla Kertész út 25. 

Adószám: 11178167-2-10 

Ajánlati ár: 39.487.070.- HUF 

Jótállás vállalt időtartama: 36 hónap 

Vállalt késedelmi kötbér késedelmes naptári naponként 1 % / késedelmes naptári nap 

 ( a nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) 

 

  



 

Ajánlattevő neve: HE-DO KFT. 

Székhelye/lakóhelye: 1133 Budapest Váci út 76. 

Adószám: 10683833-2-41 

Ajánlati ár: 34.553.705.- HUF 

Jótállás vállalt időtartama: 48 hónap 

Vállalt késedelmi kötbér késedelmes naptári naponként 1 % / késedelmes naptári nap 

 ( a nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) 

Ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételek alapján 

meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 

adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára 

pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     

   ANDEZIT KFT. Master Ride Kft. Horuczi 97 Kft. HE-DO KFT. 

 Az értékelés A 

részszempontok 

        

 részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 
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pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  
súlyszám  

szorzata 

 Ajánlati ár 50 92,08 4604 93,07 4653,5 87,13 4356,5 100 5000 

 Jótállás vállalt 
időtartama (hó) 

40 83,17 3326,8 50,5 2020 75,25 3010 100 4000 

 Késedelmi kötbér 

késedelmes 

naptári naponként  

(nettó ajánlati ár 
%-ban kifejezve) 

10 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 

 A 
súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként
: 

100  8930,8  7673,5  8366,5  10000 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:   

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  1-100 

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 

1. rész-szempont: Ajánlati ár  

Ajánlati ár: a közbeszerzési eljárásban megküldött ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban pontosan 

meghatározott vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, díjat és hasznot magába foglaló, 

HUF-ban megadott fix nettó ár. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az 

ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlati árra adható pontszám a 



tartalmi elemek fordított arányosításával a legjobb (legalacsonyabb) tartalmi elemhez viszonyított százalékos eltérés alapján, két 

tizedes jegyig kerül kiszámításra. Az egyösszegű ajánlati ár esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik.     

P = [Alegjobb / Avizsgált] × [Pmax – Pmin] + Pmin 

 2. rész-szempont: Jótállás vállalt időtartama  

Jótállás vállalt időtartama: A Felolvasó lapon a vállalt teljes általános jótállási időt kell feltüntetni egész hónapokban megadva. 

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 

a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

arányosan számolja ki a pontszámokat. A jótállás vállalt időtartamára adható pontszám a tartalmi elemek egyenes arányosításával a 

legjobb (legmagasabb) tartalmi elemhez viszonyított százalékos eltérés alapján, két tizedes jegyig kerül kiszámításra. A jótállás 

vállalt időtartama esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik.  

P = [Avizsgált / Alegjobb] × [Pmax –Pmin] + Pmin  

3. rész-szempont: Késedelmi kötbér vállalt mértéke  

A Felolvasó lapon a vállalt késedelmi kötbér mértékét kell feltüntetni a nettó ajánlati ár %- ában megadva. Tekintettel arra, hogy 

ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 

(felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 

pontszámokat. A késedelmi kötbér vállalt mértékére adható pontszám a tartalmi elemek egyenes arányosításával a legjobb 

(legmagasabb) tartalmi elemhez viszonyított százalékos eltérés alapján, két tizedes jegyig kerül kiszámításra. A késedelmi kötbér 

esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik.  

P = [Avizsgált / Alegjobb] × [Pmax –Pmin] + Pmin  

A képletekben alkalmazott jelölések: P = a vizsgált ajánlati elem adott rész-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. Az így kapott – minden egyes rész-szempont esetében egy tizedes jegy pontossággal kiszámolt - 

pontszámokat kell megszorozni a megadott releváns súlyszámokkal, végül a szorzatokat össze kell adni. Az eljárás nyertese az az 

ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték arányú (legmagasabb pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó 

érvényes ajánlatot nyújtotta be [Kbt. 77. § (4) bekezdés].  

  

 

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

HE-DO KFT. 

Székhelye/lakóhelye: 1133 Budapest Váci út 76. 

Adószám: 10683833-2-41 

Ajánlati ár: 34.553.705.- HUF 

A beérkezett ajánlatok közül a HE-DO KFT. tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, amely mindenben megfelelt a 

kiírás feltételeinek.  

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

kiválasztásának indokai: 2 

ANDEZIT KFT. 
3200 Gyöngyös Vasút út 5. 

Adószám: 11710796-2-10 

 

Ajánlati ár: 37.194.877.- HUF 

 

A beérkezett ajánlatok közül a ANDEZIT KFT.  tette a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot, amely mindenben 

megfelelt a kiírás feltételeinek. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2
 igen  nem 

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

igénybe venni:  

Szállítási részfeladatok, földmunkák egyes részei, víz építési munkák egyes részei, útépítési részfeladatok, ideiglenes 

forgalomtechnikai munkák, végleges forgalomtechnikai munkák, szakfelügyelet. 

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 

Útépítés. 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nem ismert 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  Erőss Út Kft. Besenyőtelek Úttörő út 8.  

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:  nincs 

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: nincs 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve: GREEN-GOES KFT. 

Székhelye/lakóhelye: 2030 Érd Bádogos út 57. 

Adószám: 11687696-2-13 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy ajánlattevőnek szakmai ajánlatot, az ajánlatkérő által biztosított 

tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott tételes költségvetés formájában csatolnia. Ajánlattevő által becsatolt 

szakmai ajánlat nem az ajánlatkérő által meghatározott költségvetést tartalmazza. A benyújtott ajánlatban a  

költségvetés nettó összege nem egyezik a felolvasó lapon szereplő nettó ajánlati árral.  

A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében hiánypótlással az árazott költségvetés valamely tétele és egységára 

pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat, vagy annak értékelés alá 

eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakult sorrendet nem befolyásolja. Fentiek alapján 

hiánypótlásra nincs lehetőség. Az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és dokumentációban foglalt 

feltételeknek. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az 

ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek.  

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017.04.14. Lejárata: 2017.04.18. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. 04. 12. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 04. 13. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

______________________________________________________________________________ 



1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


