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DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken- Polgármesteri 
Hivatal 

 
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti 

nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás részeként 
 
Eljárás azonosító: EKR000176352019 
 
Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 2019. február 18-án küldte meg az ajánlattételi felhívást és 
ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatával az Ajánlatkérő által 
megjelölt öt gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési dokumentáció teljes körűen hozzáférhető 
volt az EKR honlapján:https://ekr.gov.hu. 
 

Azon gazdasági szereplők neve és címe, amelyeknek Kbt. 115 § (1) bekezdésealapján saját 
kezdeményezésre küldte meg az eljárást megindító felhívást: 
 
1. Cégnév:  LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 
 Székhely:  5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Adószám:   11442464-2-16 
 

2. Cégnév:  Böjtös Bau Kft. 
 Székhely:  1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. 1lh. I/5 

Adószám:   13713537-2-43   
 

3. Cégnév:  Krupatechnika Kft. 
 Székhely:  5231 Fegyvernek, Ady Endre út 13. 
 Adószám:  11274304-2-16 

 

4. Cégnév:  ManzardConstruct Kft. 
 Székhely:  5400 Mezőtúr, 13156 hrsz. 
 Adószám:  11724115-2-16    

 

5. Cégnév:  Maranelló 2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft. 
 Székhely:  5000 Szolnok, Panel út 2. 

Adószám:   12658363-2-16 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatta az Ajánlattevőket, hogy a jelen 
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az 
elvégzett vizsgálatok alapján: 
 
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek (tervhez kapcsolódó tervezői 
költségszámítás alapján): 
 
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken: 
építés becsült nettó költsége:      60.106.113.-HUF,  

Projekt összes nettó költsége:      60.106.113.- HUF, 
 
Tevékenységenként: 
A tervezői költségvetés adatai: 

Adatok magyar forintban 

TÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖLTSÉG 



 
 
 

 
 

Nettó 

Utólagos külső oldali szigetelés 25 483 079 

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés 10 807 190 

Fűtési / HMV / rendszer korszerűsítése 16 760 800 

Napelem 7 055 044 

ÖSSZESEN 60 106 113 

 
Támogatási szerződés adatai: 
 

TÉTEL 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖLTSÉG 
Nettó 

Utólagos külső oldali szigetelés 25 483 079 

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés 10 807 190 

Fűtési / HMV / rendszer korszerűsítése 16 760 800 

Napelem 7 055 044 

ÖSSZESEN 60 106 113 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkérői áruk, szolgáltatások):  0 HUF   
 
Önálló becsült érték egybeszámítás nélkül: 
Építés költsége TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044:    60.106.113.- HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:      60.106.113.- HUF 
 
A Kbt. 19. §-ára tekintettel egybeszámított becsült érték: 
Egybeszámítandó projektelemek összes költsége:      60.144.379.- HUF 
Építés költsége TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044:    60.106.113.- HUF 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítva összesen:    120.250.492.- HUF 
 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az 
elvégzett vizsgálatok alapján: 120.250.492.- HUF. 
 

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó 
60.106.113.- HUF. 
Kiegészítő tájékoztatáskérés nem érkezett. 
 
A Tanácsadó megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, 2019. március hó 06. 
napjának 10:00 órájáigösszesen 2, azaz kettőajánlattevőtől mindösszesen 2 darab ajánlat érkezett. 
 
Beérkezett ajánlatok: 
 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 



 
 
 

 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  

59 972 841.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson 
felül) hónap egységben 18 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felül) hónap egységben 108 hónap 

 
 

2. ajánlat 

Ajánlattevő neve: ManzardConstruct Kft 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5400 Mezőtúr, Felsővízköz út 66. 

Ajánlattevő adószáma: 11724115-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  

72 709 990.-.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson 
felül) hónap egységben 13 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felül) hónap egységben 199 hónap 

 
 

Előző ülésen tárgyaltak alapján az alábbiakat állapította meg a Bírálóbizottság: 
 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 
1. Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a 15. számú, közbeszerzési iratok eléréséről szóló 
nyilatkozatát. Ez a nyilatkozata nem az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 15. számú 
mintairat alapján készült. Ajánlattevő által benyújtott iraton nem a megfelelő közbeszerzési eljárás 
megnevezése szerepel.  
Kérem ennek a hibának a javítását és a hiánypótlás keretein belül a javított nyilatkozat benyújtását. 

2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció 9. szakaszábanaz alábbiakat írta elő a felelős műszaki 
vezető szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán: 

Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje (12  hónap kötelező gyakorlati időn felüli)     
A becsatolt önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a 
szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség.Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy azonos időszakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati idő számítása során 
csak egyszer vesz figyelembe.  



 
 
 

 
 

Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe. 
A gyakorlati idő a műszaki vezetőként történt munkavégzés időszaka kerül értelmezésre, kérjük ezt 
egyértelműen az önéletrajz iratban megjelölni. 
Az Ajánlatkérő a megajánlott gyakorlati idő tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok 
értékelése során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat 
is egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 
 
Ajánlattevő által benyújtott Felelős műszaki vezetői tevékenységének kezdetét igazoló határozatban 
a szakmagyakorlási jogosultság kezdete 2016. február 02., azonban a szakmai önéletrajzban, 
valamint a 3. sz. Felolvasólapon szereplő adatok alátámasztása iraton e dátumot megelőző 
időszakok is bemutatásra kerültek.  

Kérem, Ajánlattevőt a 2016. február 02-t megelőző időszakokra jogosultságának bemutatására és a 
megfelelő iratok csatolására a hiánypótlás keretein belül. 

3. Ajánlatában benyújtásra került a 19. sz., az egyéb előírt feltételekre vonatkozó nyilatkozata, mely 
téves mintairat alapján készült.  

Kérem, hogy a csatolt melléklet alapján nyújtsa be ismét vonatkozó nyilatkozatát. 

 

2. ajánlat 

Ajánlattevő neve: ManzardConstruct Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5400 Mezőtúr, Felsővízköz út 66. 

Ajánlattevő adószáma: 11724115-2-16 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az ajánlatok összeállításához szükséges 
iratmintákat. Ezeket közzétette az EKR rendszerben. Ajánlattevő nem megfelelő iratmintákat 
használta ajánlata összeállításakor, így a becsatolt nyilatkozatain nem a megfelelő közbeszerzési 
eljárás neve került feltüntetésre.  

Kérem ennek a hibának a javítását és a nyilatkozatok becsatolását a hiánypótlás keretein belül. 

2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció 9. szakaszábanaz alábbiakat írta elő a felelős műszaki 
vezető szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán: 

Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje (12  hónap kötelező gyakorlati időn felüli)     
A becsatolt önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a 
szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség.Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy azonos időszakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati idő számítása során 
csak egyszer vesz figyelembe.  
Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe. 
A gyakorlati idő a műszaki vezetőként történt munkavégzés időszaka kerül értelmezésre, kérjük ezt 
egyértelműen az önéletrajz iratban megjelölni. 
Az Ajánlatkérő a megajánlott gyakorlati idő tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok 
értékelése során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat 
is egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 
 
Ajánlattevő által benyújtott Felelős műszaki vezetői tevékenységének kezdetét igazoló határozat 
nem megfelelő, annak tekintetében, hogy nem szerepel rajta a jogosultság lejáratának dátuma. 
Ezen kívül, olyan, a határozat keltét megelőző időszakok is bemutatásra kerültek a szakmai 
önéletrajzban illetve a 3. számú nyilatkozatban, amelyek 2013.12. 20-at megelőzik. Ezen időszakok 
szakmagyakorlási jogosultsága nem került becsatolásra. 



 
 
 

 
 

Kérem, Ajánlattevőt a 2013. december 20-at megelőző időszakokra jogosultságának bemutatására 
és a megfelelő iratok csatolására a hiánypótlás keretein belül. 

3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az 
ajánlattevők az ajánlat részét képező árazott költségvetést Ajánlattevőnekpdf. formátumú fájlban, 
illetveszerkeszthető .xls formátumban isbe kell nyújtania ajánlatában. 

Ajánlattevő csak az összesítő lapokatcsatolta pdf. formátumú fájlban, így kérem, hogy a hiánypótlás 
keretén belül benyújtani szíveskedjék a teljes .pdf formátumú iratanyagot. 

4. Ajánlatában benyújtásra került a 19. sz., az egyéb előírt feltételekre vonatkozó nyilatkozata, mely 
téves mintairat alapján készült.  

Kérem, hogy a csatolt melléklet alapján nyújtsa be ismét vonatkozó nyilatkozatát 

 
Ajánlatkérő 2019. március hó 29. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki. 
 
A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2019. április hó 04. napja 10:00 óra volt. 
 
A hiánypótlás során benyújtott iratokat megvizsgálva az alábbiakat állapítja meg a Bírálóbizottság: 

Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi 
Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és 
hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknekAz ajánlat érvényes, az értékelés megkezdhető. 

 
 
 
Ajánlattevő neve: ManzardConstruct Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5400 Mezőtúr, Felsővízköz út 66. 

Ajánlattevő adószáma: 11724115-2-16 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a 
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit –érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
Az ajánlatok értékelése az alábbi részletek alapján történik: 

Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az 
ár vagy költség is szerepel.” 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Súlyszám 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 70 



 
 
 

 
 Minőségi szempont 

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 15 

3. Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15 

 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0 pont (alsó) -10pont (felső). 
 
 

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a 
pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű 
többletjótállás, legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat,) tartalmazó ajánlat a maximális 10 
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az 
egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési 
Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján 
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felelős műszaki vezető 
gyakorlata) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat 
írja elő: 
 

A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli 
vállalás) – a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 
hónap garanciális időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül 
(10 pont). 
 



 
 
 

 
 

A 3. sz értékelési szempont kapcsán –Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati 
időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú 
értékelésben részesül (10 pont). 
 

A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal 
szorzásra, majd a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai 
kerekítéssel kerülnek meghatározásra. 
 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelező mérték vállalásán felüli 0 
hónap többletjótállás, 0 hónap szakmai gyakorlat, - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz 
nulla pontot jelent. A matematikai képlet "zéró osztó" állapota szerint ebben az esetben az értékelési 
szempontra vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0, azaz nulla pontot kaphat 
Ajánlattevő.  
 

Ajánlatkérő a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő 
értéket veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvezőbbként 
meghatározott  mértéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb. 
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek (tervhez kapcsolódó tervezői 
költségszámítás alapján): 
 
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken: 
építés becsült nettó költsége:      60.106.113.-HUF,  

Projekt összes nettó költsége:      60.106.113.- HUF, 
 
Tevékenységenként: 
A tervezői költségvetés adatai: 

Adatok magyar forintban 

TÉTEL 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖLTSÉG 

Nettó 

Utólagos külső oldali szigetelés 25 483 079 

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés 10 807 190 

Fűtési / HMV / rendszer korszerűsítése 16 760 800 

Napelem 7 055 044 

ÖSSZESEN 60 106 113 

 
Támogatási szerződés adatai: 
 

TÉTEL 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖLTSÉG 
Nettó 

Utólagos külső oldali szigetelés 25 483 079 

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés 10 807 190 

Fűtési / HMV / rendszer korszerűsítése 16 760 800 

Napelem 7 055 044 

ÖSSZESEN 60 106 113 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkérői áruk, szolgáltatások):  0 HUF   
 
Önálló becsült érték egybeszámítás nélkül: 



 
 
 

 
 

Építés költsége TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044:    60.106.113.- HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:      60.106.113.- HUF 
 
A Kbt. 19. §-ára tekintettel egybeszámított becsült érték: 
Egybeszámítandó projektelemek összes költsége:      60.144.379.- HUF 
Építés költsége TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044:    60.106.113.- HUF 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítva összesen:    120.250.492.- HUF 
 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az 
elvégzett vizsgálatok alapján: 120.250.492.- HUF. 
 

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó 
60.106.113.- HUF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ÖSSZESÍTÉS 
 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken- Polgármesteri Hivatal 
 

Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 
 

Érvényes ajánlat: 

Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  

59 972 841.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson 
felül) hónap egységben 18 hónap 

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felül) hónap egységben 108 hónap 

 
 
Érvénytelen ajánlat: 
Ajánlattevő neve: ManzardConstruct Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5400 Mezőtúr, Felsővízköz út 66. 

Ajánlattevő adószáma: 11724115-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  

72 709 990.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson 
felül) hónap egységben 13 hónap 

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felül) hónap egységben 199 hónap 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

ÉRTÉKELÉS 
 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken- Polgármesteri Hivatal 
 
Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála felső határa        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:      59 972 841.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     59 972 841.- HUF 
 

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben  
P max: a pontskála felső határa        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:      18 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     18 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a 
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 
 
Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben  
P max: a pontskála felső határa        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:      108hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     199 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 
 

A Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli) – a 108 hónapot elérő 
vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt 
elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Ajánlattevő neve: ManzardConstruct Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5400 Mezőtúr, Felsővízköz út 66. 

Ajánlattevő adószáma: 11724115-2-16 

 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála felső határa        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:      59 972 841.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     72 709 990.- HUF 
 

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 8,25 
 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben  
P max: a pontskála felső határa        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:      18 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     13 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a 
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 7,22 
 
 
Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben  
P max: a pontskála felső határa        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:      108hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     199 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 
 

A Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli) – a 108 hónapot elérő 
vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt 
elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattevő 
neve:Lad-ép Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
ManzardConstruct 

Az ajánlattevő neve: 
- 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 70 10,00 700,00 8,25 577,50 - - 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 10,00 150,00 7,22 108,30 - - 

3. Felelős 
műszaki 
vezető  

gyakorlata 

15 10,00 150,00 10,00 150,00 - - 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
 1000,00  835,80 - - 

 
Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  

59 972 841.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson 
felül) hónap egységben 18 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felül) hónap egységben 108 hónap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. 
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokatnem haladja meg, így 
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell hoznia. 
 
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében 
szükséges igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás 
kibocsátása nem szükséges. 
A Bírálóbizottság összegzett javaslata: 



 
 
 

 
 

 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat: 
 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken- Polgármesteri Hivatal 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 60.106.113.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 60.106.113.- HUF 

Ajánlattevő neve: 
LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és 

Kereskedelmi Kft.. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 59 972 841.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 18 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap 
egységben 

108 hó 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki 
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az 
általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi 
iratokban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerint teljes körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő 
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A 
Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a 
megjelölt Ajánlattevő. 

 
A Szaktanácsadó megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Kérdés és észrevétel nem merült fel. 
Ezt követően szavazásra bocsátja, hogy a Bírálóbizottság tagjai egyetértenek-e az előzőekben 
foglaltakkal, majd a Bírálati lapok átadásra kerülnek a tagok részére. 
A Bírálóbizottság tagjai a bírálati lap átolvasását és értelmezését követően kézfeltartással nyilvánítják 
ki álláspontjukat, döntésüket a Bírálati lapon jelölik, majd azt aláírásukkal ellátva adják át a 
Bírálóbizottság elnökének. 
A Bírálóbizottság elnöke megállapítja, hogy valamennyi Bírálóbizottsági tag egyetért az 
elhangzottakkal, mely szerint javasolják a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező döntési javaslatot a 
döntéshozó elé terjeszteni. 
 

A Tanácsadó ismerteti a Bírálóbizottság további kötelezettségeit, majd felkéri a Bírálóbizottság 
Elnökét, hogy a lefolytatott szavazások alapján hozzuk meg döntésünket. Összegezve az 
elhangzottakat a Bírálóbizottság az alábbiakat határozza el: 



 
 
 

 
 

A Bírálóbizottság 3/2019./IV.4./döntési javaslata 

A Bírálóbizottság a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek 
energetikai korszerűsítése Fegyverneken- Polgármesteri Hivatal elnevezésű közbeszerzési 
eljárásbana beérkezett ajánlatokat teljes körben megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  

Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes 
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknekAz ajánlat érvényes, az értékelés megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve: ManzardConstruct Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5400 Mezőtúr, Felsővízköz út 66. 

Ajánlattevő adószáma: 11724115-2-16 

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott 
nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel 
meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit –érvénytelen valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése 
Fegyverneken- Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

Ajánlattevő neve: LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  

59 972 841.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson 
felül) hónap egységben 18 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap kötelező 
gyakorlati időn felül) hónap egységben 108 hónap 

 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. 
A beérkezett érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. 
sz. melléklet szerinti döntési javaslat elfogadását. 



 
 
 

 
 

 
 



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:Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postai cím: Szent Erzsébet út 171. 

Város:Fegyvernek Postai irányítószám:5231 

 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Startmunka program Fegyverneken 2019 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Startmunka program Fegyverneken 2019  
Árubeszerzés megvalósítása 3 ajánlati rész alapján: 
1. ajánlati rész: Térkő üzemhez beszerzendő tételek 
2. ajánlati rész: Szociális jellegű programhoz beszerzendő tételek 
3. ajánlati rész: Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek 

 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
része szerinti nemzeti eljárásrend alapjána Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a 
beszerzés becsült értékére. 

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: 22019/06/17 

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 [1] Elnevezés: 
Startmunka program Fegyverneken 2019 3 ajánlati rész alapján: 

1. ajánlati rész: Térkő üzemhez beszerzendő tételek 
 

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: [2] 



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: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
8.146.980.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 

 
 

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.) 

 
Az ajánlatok értékelése Az ajánlattevő 

neve:CÉLBETON 
Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
GLOBAL-HOME 

TRADE Kft. 

Az ajánlattevő neve:  
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 70 10,00 700,00 - - - - 

2. Szállítási 
határidő 30 10,00 300,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
 1000,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20 pont (alsó) -10 pont (felső) 

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 

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat 
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2.,értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,) 
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján 
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
8.146.980.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 



teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 

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 vétele 2 igen X nem 

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

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 szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve: GLOBAL-HOME TRADE Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8. 

Ajánlattevő adószáma: 13661698-2-16 
 

A GLOBAL-HOME TRADE Kft.. (5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8.)Ahiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok 
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
 

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

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2] Rész száma:2 [2] Elnevezés: 
Startmunka program Fegyverneken 2019 3 ajánlati rész alapján: 

2. ajánlati rész: Szociális jellegű programhoz beszerzendő tételek 
 

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: [2] 

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: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
21.515.100.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 

 
 

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.) 

 
Az ajánlatok értékelése Az ajánlattevő 

neve:CÉLBETON 
Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
GLOBAL-HOME 

TRADE Kft. 

Az ajánlattevő neve:  
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 
alszempontoksúly

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 



számai is) 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 70 10,00 700,00 - - - - 

2. Szállítási 
határidő 30 10,00 300,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
 1000,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20 pont (alsó) -10 pont (felső) 

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 

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat 
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
A 2.,értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,) 
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján 
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 



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

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
21.515.100.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 

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 vétele 2 igen Xnem 

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

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 szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve: GLOBAL-HOME TRADE Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8. 

Ajánlattevő adószáma: 13661698-2-16 
 

A GLOBAL-HOME TRADE Kft.. (5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8.)Ahiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok 
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
 



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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [3] Rész száma:2 [3] Elnevezés: 
Startmunka program Fegyverneken 2019 3 ajánlati rész alapján: 

3. ajánlati rész: Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek 

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: [2] 

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: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
19.935.720.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 
 

 
 



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.) 

 
Az ajánlatok értékelése Az ajánlattevő 

neve:CÉLBETON 
Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
GLOBAL-HOME 

TRADE Kft. 

Az ajánlattevő neve:  
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 70 10,00 700,00 - - - - 

2. Szállítási 
határidő 30 10,00 300,00 - - - - 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
 1000,00  -  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20 pont (alsó) -10 pont (felső) 

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 

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat 
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2.,értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,) 
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 



tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján 
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

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

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
19.935.720.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 

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 vétele 2 igen Xnem 

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

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 szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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



Ajánlattevő neve: GLOBAL-HOME TRADE Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8. 

Ajánlattevő adószáma: 13661698-2-16 
 

A GLOBAL-HOME TRADE Kft.. (5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8.)Ahiánypótlási felhívás 
határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok 
alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontjára - egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
 

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: 2018/10/13/ Lejárata: 2018/10/17 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:2019/02/07 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:2019/02/07 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 

VI.1.10) További információk: 

 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére az „Start 2019. és önkormányzati anyagbeszerzés” közbeszerzési eljárás 
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
……./2019.(VII.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „Start 2019. és önkormányzati anyagbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Start 2019. és önkormány-
zati anyagbeszerzés”elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak sze-
rint dönt: 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek: 
 
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy 
az teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas 
a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási 
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat 
érvényes valamennyi vonatkozó ajánlati rész tekintetében, az értékelés megkezdhető. 

 
Ajánlattevő neve: GLOBAL-HOME TRADE Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8. 

Ajánlattevő adószáma: 13661698-2-16 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. 
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a 
benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
 



 
 
Az eljárás nyertese: 
 
1. ajánlati rész: Térkő üzemhez beszerzendő tételek  

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben  

nettó  
8.146.980.- HUF 

Minőségi 
szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
 
2. ajánlati rész: Szociális jellegű programhoz beszerzendő tételek 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben  

nettó  
21.515.100.- HUF 

Minőségi 
szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 

45 nap 

 
 
3. ajánlati rész: Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 
Értékelési Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 



szempont 
 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben  

nettó  
19.935.720.- HUF 

Minőségi 
szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

 
 
Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 
 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan  

1. ajánlati rész: Térkő üzemhez beszerzendő tételek 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 8.174.080.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 8.174.080.- HUF 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 8.146.980.- HUF 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári  
nap egységben) 45 nap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel 
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben 
igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a 
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 
77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a 
megjelölt Ajánlattevő 

 
 

2. ajánlati rész: Szociális jellegű programhoz beszerzendő tételek 

 



Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 
Beszerzés becsült értéke: 21.516.600.- HUF 
Rendelkezésre álló forrás: 21.516.600.- HUF 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 21.515.100.- HUF 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári 
nap egységben) 45 nap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel 
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben 
igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a 
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 
77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a 
megjelölt Ajánlattevő 

 
 

3. ajánlati rész:  Önkormányzati saját forrásból beszerzendő tételek  

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 20.541.600.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 20.541.600.- HUF 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 19.935.720.- HUF 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári 
nap egységben) 45 nap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  



Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel 
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben 
igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a 
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 
77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a 
megjelölt Ajánlattevő 

 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Összegzési 
iratot a melléklet szerint elfogadja. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László polgár-
mester urat a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevővel. 
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó 
4.) Nardai Dániel 
5.) Angyal Csaba 
6.) Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
Fegyvernek, 2019. július 22. 
 
        Tatár László 
        polgármester 
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ÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
1. sz. módosítása 

 
amely létrejött 

 

Amely létrejött egyrészről 
Név:   Fegyvernek Város Önkormányzata    
Cím:   Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Képviseli:   Tatár László polgármester  
Adószám:   15736534-2-16  
Számlaszám:  10045002-00341369-00000017  
Tel.:   +36 56 / 556-010    
Fax.:   +36 56 / 556-011   
Email:   hivatal@fegyvernek.hu   

 
mint megrendelő (továbbiakban: Ajánlatkérő/Megrendelő), 
 
másrészről 

Név:    Ladányi és Társa Építőipari Bt. 
Székhely:    5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a. 
Képviseli:   Ladányi István 
Adószám:     21083103-2-16 
Cégjegyzékszáma:  16-06-007799 
Statisztikai számjele: 21083103-4120-117-16 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34A24312  
Pénzforgalmi számlaszám: 11745066-20022882-00000000  

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Ajánlattevő/Vállalkozó)  
  
(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek) 
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint: 

 

1. PREAMBULUM 

 
1.1. Előzmények 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
„Kbt.) 115. § alapján Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási 
Szerződés szerint, Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárást folytatott le 
(továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési eljárás nyertesként a tervezett mű 
kivitelezőjeként fenti Ladányi és Társa Építőipari Bt. került megjelölésre. 
 
Felek fenti tárgyban 2018.12.11. napján szerződést kötöttek, mely szerződés alapján a kivitelezési 
munka megkezdődött. A munkálatok során előre nem látható körülmények – akadályoztatás elhárítása 
- és további pótmunkák megrendelése vált szükségessé. Ezen indokok mellett a szerződés 
megvalósítására hatással lévő körülmények is befolyásolják a megvalósítás körülményeit. 
 
Felek jelen szerződésmódosítással az elvégzett pótmunkák (akadályoztatás elhárítása és egyéb 
pótmunkák) körét kívánják rögzíteni. 
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2. MÓDOSÍTÁSOK 
 

Felek közös akaratukból a projekt befejezési határidejét kívánják korrigálni az akadályoztatás és az 
egyéb pótmunkák időszaka okán. 
 
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:  
6. A teljesítés határideje:  
Szerződéskötéstől számított:  
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169. 250. nap,  
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580. 70. nap,  
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262. 250. nap. 
 
2.2. Módosult szövegrész:  
6. A teljesítés határideje:  
Szerződéskötéstől számított:  
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169. 250. nap, változatlan 
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580. 70. nap, változatlan 
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262. 250. nap + 60. nap, azaz 310. nap. 
 
A módosítás indoka, költségei és időigénye: 
 

Akadályközléssel/Pótmunka-igénnyel kapcsolatosan körülmények: 
1. akadály: Nyílászárók cseréje 

akadályközlés időpontja:     2019.06.20. 
akadály elhárításának időtartama:    45 nap 

- nyílászárók megrendelés, legyártása, szállítása: 35 nap 
- nyílászárók beépítése:    10 nap 

párhuzamos munkavégzés időtartama:    35 nap 
összes akadályelhárítási időtartam:    10 nap 
 
Akadály elhárításának pótmunka költsége: 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj összesen 

1 K 44-000-
1100-1 

Műanyag kültéri 
nyílászáró 
elhelyezése 
egyedi méret. 

db 9 43 000 14 000 387 000 126 000 

2 K 44-000-
1100-2 

Nyílászárók 
bontása, 
dúcolással, 
alátámasztással 

m2 17 0 2 800 0 47 600 

3  K 44-000-
1100-3 

Műanyag 
könyöklő 
elhelyezése 

db 9 4 800 800 43 200 7 200 

Összesen: 430 200 180 800 

Nettó anyag és díj összesen: 611 000 

ÁFA 164 970 

Bruttó anyag és díj összesen: 775 970 
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2. akadály: teljes tetőszerkezet héjazatának cseréje, és az ezzel összefüggő bádogos munkák 
elvégzése 

akadályközlés időpontja:    2019.06.20. 
akadály elhárításának időtartama:   85 nap 

- Bontás:     15 nap 
- Tetőszerkezet megerősítése:  5 nap 
- Tetőfólia, tetőlécezés, ellenlécezés:  20 nap 
- Cserepes lemez felhelyezés:  10 nap 
- Bádogos munkák:    10 nap 
- Deszkázat kialakítása:    10 nap 
- Villámvédelem kialakítása:   15 nap 

párhuzamos munkavégzés időtartama:   35 nap 
összes akadályelhárítási időtartam:   50 nap 
 
 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1  35-001 Tetőcserép és 
tetőléc bontása 

420 m2 0 1 200 0 504 000 

2  37-001 Kémények 
bontása 

4,5 m3 0 5 700 0 25 650 

3  35-002 Tetőszerkezet 
megerősítése 

2,5 m3 70 000 13 500 175 000 33 750 

4  35-003 Tetőfólia 
felfogatás  

450 m2 190 100 85 500 45 000 

5  35-004 Ellenléc 
felfogatása 

620 fm 130 100 80 600 62 000 

6  35-005 Bramac tetlőléc 
felhelyezés 

1700 fm 150 180 255 000 306 000 

7  35-006 Oromdeszka 
felhelyezés 

40 fm 500 800 20 000 32 000 

8  35-007 Ereszdeszkázat 
készítése 

35 m2 2 800 2 300 98 000 80 500 

9  35-007 Orrdeszka 
felhelyezés 

150 fm 500 800 75 000 120 000 

10  41-001 Cserepes lemez 
felhelyezés 

420 m2 2 900 1 500 1 218 000 630 000 

11  41-002 Kúp elem 
felhelyezés 

50 fm 1 606 898 80 300 44 900 

12  41-003 Oromdeszkázat 
szegélylemeze 

18 fm 2 650 1 800 47 700 32 400 

13  41-004 Vápa lemez 
felfogatása 

6 fm 1 500 900 9 000 5 400 

14  41-005 Síklemez 
felfogatása 

6 m2 4 200 1 800 25 200 10 800 

15  41-006 Cserepes lemezt 
rögzítő csavar 

2400 db 18 20 43 200 48 000 

16  71-001 Körföldelés és 
villám védelem 

230 fm 980 850 225 400 195 500 

17  71-002 Földelő nyárs 
elhelyezése 

3 db 8 600 6 500 25 800 19 500 

18  71-003 Összekötőkapocs 
horganyprés 
öntvény 

130 db 830 610 107 900 79 300 
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19  71-004 Sűlyesztett 
vizságló ajtó 

3 db 13 700 7 300 41 100 21 900 

20  71-005 Felfogócsús 
elhelyezése 

3 db 8 300 4 300 24 900 12 900 

21  71-006 Vezetéktartó 60 db 1 300 1 100 78 000 66 000 

22  71-007 Mérési 
jegyzőkönyv 
készítése 

1 db 0 70 000 0 70 000 

Összesen: 2 715 600 2 445 500 

Nettó anyag és díj összesen: 5 161 100 

ÁFA 1 393 497 

Bruttó anyag és díj összesen: 6 554 597 

 
Pótmunka összesítő költségek és időigények: 

pénzügyi adatok HUF egységben 
Pótmunka indoka Pótmunka 

pénzügyi 
költsége nettó 

Pótmunka 
elvégzés 
időigénye 

1. akadály: Nyílászárók cseréje 611 000 10 nap 

2. akadály: Teljes tetőszerkezet héjazatának cseréje, és az 
ezzel összefüggő bádogos munkák elvégzése 

5 161 100 50 nap 

Mindösszesen nettó: 5 772 100 60 nap 

 
A megkötött vállalkozási szerződés 6. pontja az alábbiakat rögzíti: 
 
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a 
vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, 
munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása 
vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt 
nem lehet betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az 
akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban 
megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett. 
 

3. JOGSZABÁLYI KÖRÜLMÉNYEK 

 
Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1)-(8) 
bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá. 
 
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult 
valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).  
 
A módosítás jogalapjai: 
 
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b) 
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c) 
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(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek 
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az 
alábbiak közül bármely esetben:  
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a 
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) 
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan 
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;  
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, 
amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének 
változása  
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel 
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség 
vagy együttműködés miatt; 
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az 
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem 
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;  
 
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:  
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;  
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;  
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem 
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére 
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.  
 
Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés 
módosítása az alábbiak alapján biztosított (egyéb pótmunkák megrendelése): 
 
ba) A megvalósítási munka a jelenleg az érintett kivitelező által folyamatban lévő munkához 
elengedhetetlenül kapcsolódó műszaki tevékenység elvégzése, mely a folyó tevékenységtől el nem 
választható, műszaki és gazdasági okokból a szerződő fél személye nem változtatható.  
Az épület folyamatos működési és logisztikai kapcsolatai elengedhetetlenül fontosak, mely kapcsán 
amennyiben új Kivitelező végezné a többletfeladatot, úgy a már kialakított szakmai kapcsolatok, 
működési körülmények nem lehetnének biztosíthatók, az új Kivitelező számára biztosítandó 
munkaterület a jelenlegi Kivitelező munkaterülete is, ahol a közös feladatellátás Ajánlatkérő számára 
logisztikai, működési nehézségeket okozna. Két Kivitelező jelenlétében nem tudná a folyamatos 
működést és összpontosítással sem lenne egyszerű összehangolt és szakszerű munkavégzés, nem 
biztosítható tárolási és anyagraktározási terület (az érintett építmény területén nincs több hely), nem 
lenne biztosítható a szekcionált hulladékkezelés, szakaszos beépítés és műszaki együttműködés. 
Ajánlatkérőnek ez jelentős szakmai hátrányt jelentene. 
 
bb) Megrendelő számára jelentős gazdasági hátránnyal járna a szerződő fél személyének 
változtatása, mivel az új szervezet vonatkozásában a felvonulási, kitelepülési, együttdolgozási 
kényszer alapján jelentős többletköltségek merülnének fel, így Ajánlatkérő gazdasági sérelmet 
szenvedne. Az új Kivitelező természetesen felszámítaná költségeként a helyszínre vonulást, 
állványok, eszközök kiszállítását, mobil mosdók kitelepítési költségeit, így jelentős olyan többletköltség 
merülne fel, mely a jelen lévő Kivitelező kapcsán már egyszer felmerült, de nem jár újabb logisztikai 
költségteherrel. 
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Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés 
módosítása az alábbiak alapján biztosított (akadályok elhárítása kapcsán felmerült póttevékenységek, 
időjárási befolyásolás eredménye): 

 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre: a feltáratlan nyílászáró szerkezetek és tetőszerkezeti jellemzők, mivel azok 
nem képezték a projekt célját, így részleges vizsgálatra nem is kerültek. A vizsgálatok 
szemrevételezéssel és az általános építészeti szakmai elvárásoknak megfelelően történtek, azonban 
a nyílászárók állapota csak a takart festett réteg eltávolítását követően, a tetőszerkezeti jellemzők és a 
tartószerkezeti együttdolgozás a hőszigeteléshez szükséges részleges bontásokat követően váltak 
láthatóvá. A nem megismerhető körülmények közötti elhelyezkedésével kellő gondosság mellett sem 
tette lehetővé azok megvalósításra gyakorolt hatását. Ajánlatkérő minden tőle elvárható gondossággal 
készttette el a kivitelezési terveket, melyek a takart szerkezeti feltárásokra nem terjedhettek ki 
(aránytalanul magas költségek), így az előre nem láthatóság minden figyelem és koncentrált 
viselkedés ellenére sem volt biztosítható. 
 
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; a szerződés általános jellege a 
határidő módosításától nem változik meg. 
A Miniszterelnökség részéről kiadott a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti szerződéskötések és szerződésmódosítások 
ellenőrzéséhez szóló útmutató az alábbiakat rögzíti: 
Sem a Kbt., sem az irányelv nem definiálja, hogy mi értünk a szerződés általános jellege alatt. A 
2014/24/EU irányelv 108. preambulumbekezdése azonban annyit rögzít, hogy a szerződés általános 
jellege például akkor változik meg, ha a megvalósítandó építési beruházásokat, beszerzendő árukat, 
vagy szolgáltatásokat valami mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés 
fajtáját. 
A szerződés általános jellégének vizsgálata során azt tartjuk szükségesnek áttekinteni, hogy az adott 
közbeszerzési eljárás tárgyát, miként határozta meg az ajánlatkérőként szerződő fél. 
Vagyis 
- építési beruházás esetén a megvalósítandó teljes – műszaki és gazdasági szempontból funkcionális 
egységet képező – eredményt kell szem előtt tartani. 
Fentiekre tekintettel egyértelműen megállapítható, a szerződés akadályoztatás és egyéb pótmunka 
megvalósítása okán felmerült teljesítési határidő-növekedése nem változtatja meg a szerződés 
jellegét, az elkészült mű funkcionális egységként megvalósul. 
 
cc) A szerződéses árakra vonatkozó kimutatás: 
 
Az eredeti szerződés ellenértéke:     14.226.310.- HUF 
 
Kbt. 141. § (4) b) szerinti pótmunkák ellenértéke:   5.772.100.- HUF 
 
Aránya az eredeti szerződéshez:     40,57 % 
 
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.  
 

4.  EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK 

 
4.1. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a 
Feleket és rendelkeznek a jelen szerződésmódosítás aláírásához szükséges felhatalmazással.  
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4.2. A Felek a Vállalkozási Szerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit továbbra 
is változatlan tartalommal érvényben és hatályban fenntartják. A vállalkozási szerződés csak a jelen 
szerződésmódosításban leírtakkal együtt érvényes. 
 
4.3. Ezen szerződésmódosítás 7 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződés véleményeltérés nélkül, 
változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, 
értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban aláírták. 
 
Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. a Kbt. valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai 
az irányadóak.  
 
A szerződést átolvasás és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők 
által írták alá. 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. július hó 27. napján 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Fegyvernek Város Önkormányzata 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Tatár László Polgármester 

Megrendelő 
 
 
 
 

Fegyvernek, 2019. július hó 27. napján 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Ladányi és Társa Bt. 

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/4 
Ladányi István ügyvezető 

Vállalkozó – Kivitelező 
 
 
 
 

 
 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú „Esély Otthon – Esély 
Fegyverneken” elnevezésű pályázat támogatásához kapcsolódó önerő kiegészítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú pályázat 
keretében végzi az önkormányzati lakások kialakítását, felújítását. 
 
A Damjanich János út 143. szám alatti ingatlan födém szigetelésének megkezdése előtt a 
kivitelező feltárásokat végzett, melyek eredményeképpen vált láthatóvá, hogy a jelenlegi 
tetőhéjazat állapota rendkívül rossz, a cserepek fagyottak, sérültek, elmozdultak, pótlásuk, 
javításuk az építőanyag kora miatt nem lehetséges. Ezek a hibák beázásokat okoznak, mely 
hatására a lerakott szigetelő anyag későbbiekben károsodhat. Hosszú távon a födém és épület 
szerkezeti, szakipari részei károsodnak. 
 
Az épület nyílászáróinak felújítását megelőzően megállapítást nyert, hogy azok szerkezete 
nem alkalmas a felújítására. A festék eltávolítása után láthatóvá vált az ablak szerkezetek 
korhadása, vizesedés miatti rothadása, mind a tok szerkezet, mind az ablak szerkezetek 
esetében. Az ablakszárnyak nem záródnak megfelelően, ezzel beázásokat okoznak a frissen 
vakolt és festett felületeken, károsítják az aljzatot.  
 
Az üveg felületek rendkívül kopottak, karcosak, repedezettek. A nyílászárók felújítása nem 
lehetséges.  
 
A kivitelező a műszaki ellenőr által alátámasztott pótmunkák közül a nyílászárók cseréjére 
nettó 611.000 Ft-ot, a tetőhéjazat cseréjére nettó 5.161.100 Ft-ot, összesen 5.762.100 Ft + 
ÁFA = 7.317.867 Ft összeggel szüksége megemelni a kivitelezői szerződésben szereplő 
vállalási díjat. 
 
A plusz költséget a 2019. évi költségvetése terhére vállalja az Önkormányzat. 
 
A költségek növelésén túl szükség van a kivitelezési határidő 60 nappal történő 
meghosszabbítására a pótmunkák elvégzéséhez.  
 
Így a kivitelezés végső határideje 2019. október 16-ra módosul. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
………/2019.(VII.25.) sz.                              határozati javaslat: 
 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” 
elnevezésű pályázat támogatásához kapcsolódó önerő kiegészítéséről 



Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az EFOP-1.2.11-16-
2017-00033 számú támogatói okirathoz kapcsolódó önerő 5.762.100 Ft + 1.555.767 
ÁFA = 7.317.867 Ft -tal történő kiegészítésével. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7.317.867 Ft önerőt a 2019. 
évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pótmunkák 
elvégzéséhez szükséges 60 nap miatt a kivitelezés végső határidejének 2019. október 
16-ra történő módosításához. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kivitelezési szerződés 
módosításának aláírására felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 

 
 
Fegyvernek, 2019. július 22. 
 
         Tatár László 
         polgármester 
 



 
 

 

 

MŰSZAKI ELLENŐRI JELENTÉS AKADÁLYKÖZLÉSRE 
 
TÁRGY:"EFOP-1.2.11-16-2017-00033” 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143 (hrsz: 262.), 
felújítása és korszerűsítése (3 rész) 

 

Beruházó adatai: 

Név:     Fegyvernek Város Önkormányzata   

Cím:     5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Képviseli:    Tatár László polgármester  

Adószám:    15736534-2-16 

Számlaszám:    11745066-15409993-00000000 

Telefon:    (06) 56/556-010 

Fax:      (06) 56/556-010 

 

Kivitelező adatai: 

hivatalos név:    Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

székhely, cím:    5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/A 

telefon:     (06) 30/382-6914 

adószám:    21083103-2-16 

cégjegyzékszám:    16 06 007799 

képviselő neve:    Ladányi István 

MKIK azonosító:   34A24312 

 

Műszaki ellenőr adatai: 

Horváth Ferenc ME-M 16-0245, ME-É 16-0245 

Szerződés főbb adatai: 

Kelte:.   2018. december 10.  

Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 250 nap azaz 2019. augusztus 18. 

Teljesítés helye: 3 rész:  5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143. (hrsz: 262) 



 
 

 

 

Nettó vállalási ár 3 rész: 

Építés:  14.226.310 Ft 

Előzmények: 

Építményi jellemzők:  

Fegyvernek Város Önkormányzata a EFOP-1.2.11-16-2017-00033 pályázat keretében 5231 
Fegyvernek, Damjanich János út 143. (hrsz: 262) felújítására, korszerűsítésére (bérlakás kialakítása), 
pályázott sikeresen.  

Megállapítások: 

Kivitelező a munkálatokat szerződés szerint megkezdte, a munkaterületet 2019.01.08. napon átvette és 
szakmai tevékenységet folytatott, mely kapcsán 2019.06.20. napon az építési naplóba bejegyezve 
akadály merült föl, mely korrekcióra szorult (talpgerenda kialakítása betontest környezetében),illetve 
további egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett. Az egyeztető tárgyalások és a helyszíni szemlék 
alapján az alábbiakat állapítom meg: 

Akadályközléssel kapcsolatosan: 

Az épület nyílászáróinak szerkezete nem alkalmas azok felújítására. A festék eltávolítása után 
láthatóvá vált az ablak szerkezetek korhadása, vizesedés miatti rothadása, mind a tok szerkezet, mind 
az ablak szerkezetek esetében. Az ablakszárnyak nem záródnak megfelelően, ezzel beázásokat 
okoznak a frissen vakolt és festett felületeken, károsítják az aljzatot.  

Az üveg felületek rendkívül kopottak, karcosak, repedezettek. A nyílászárók felújítása nem lehetséges.  

Javasolt a nyílászárók cseréje.  

A födém szigetelésének megkezdése előtt feltárásokat végeztünk, melyek eredményeképpen vált 
láthatóvá, hogy a jelenlegi tetőhéjazat állapota rendkívül rossz, a cserepek fagyottak, sérültek, 
elmozdultak, pótlásuk, javításuk az építőanyag kora miatt nem lehetséges. Ezek a hibák beázásokat 
okoznak, mely hatására a lerakott szigetelő anyag későbbiekben károsodhat. Hosszú távon a födém és 
épület szerkezeti, szakipari részei károsodnak.  

Javasolt a teljes tetőszerkezet héjazatának cseréje, és az ezzel összefüggő bádogos munkák 
elvégzése. 

 

A benyújtott – pótmunkára vonatkozó – kivitelezői ajánlat pontatlan, számszaki hibákat 
tartalmaz, valamint nem tér ki a villámvédelem megvalósítására.  

Átdolgozás után kérem újból benyújtani, műszaki ellenőri vizsgálat céljából. 

Fegyvernek, 2019.06.28.  

 
_________________________________________ 

ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. 
Horváth Ferenc 
műszaki ellenőr  



 
 

 

 

 

MŰSZAKI ELLENŐRI JELENTÉS AKADÁLYKÖZLÉSRE 
 
TÁRGY:"EFOP-1.2.11-16-2017-00033” 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143 (hrsz: 262.), 
felújítása és korszerűsítése (3 rész) 

 

Beruházó adatai: 

Név:     Fegyvernek Város Önkormányzata   

Cím:     5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Képviseli:    Tatár László polgármester  

Adószám:    15736534-2-16 

Számlaszám:    11745066-15409993-00000000 

Telefon:    (06) 56/556-010 

Fax:      (06) 56/556-010 

 

Kivitelező adatai: 

hivatalos név:    Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

székhely, cím:    5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/A 

telefon:     (06) 30/382-6914 

adószám:    21083103-2-16 

cégjegyzékszám:    16 06 007799 

képviselő neve:    Ladányi István 

MKIK azonosító:   34A24312 

 

Műszaki ellenőr adatai: 

Horváth Ferenc ME-M 16-0245, ME-É 16-0245 

Szerződés főbb adatai: 

Kelte:.   2018. december 10.  

Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 250 nap azaz 2019. augusztus 18. 



 
 

 

 

Teljesítés helye: 3 rész: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143. (hrsz: 262) 

Nettó vállalási ár 3 rész: 

Építés:  14.226.310 Ft 

Előzmények: 

Építményi jellemzők:  

Fegyvernek Város Önkormányzata a EFOP-1.2.11-16-2017-00033 pályázat keretében 5231 
Fegyvernek, Damjanich János út 143. (hrsz: 262) felújítására, korszerűsítésére (bérlakás kialakítása), 
pályázott sikeresen.  

 

Megállapítások: 

Kivitelező a munkálatokat szerződés szerint megkezdte, a munkaterületet 2019.01.08. napon átvette és 
szakmai tevékenységet folytatott, mely kapcsán 2019.06.20. napon az építési naplóba bejegyezve 
akadály merült föl, mely korrekcióra szorult (talpgerenda kialakítása betontest környezetében),illetve 
további egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett. Az egyeztető tárgyalások és a helyszíni szemlék 
alapján az alábbiakat állapítom meg: 

Akadályközléssel kapcsolatosan: 

Az épület nyílászáróinak szerkezete nem alkalmas azok felújítására. A festék eltávolítása után 
láthatóvá vált az ablak szerkezetek korhadása, vizesedés miatti rothadása, mind a tok szerkezet, mind 
az ablak szerkezetek esetében. Az ablakszárnyak nem záródnak megfelelően, ezzel beázásokat 
okoznak a frissen vakolt és festett felületeken, károsítják az aljzatot.  

Az üveg felületek rendkívül kopottak, karcosak, repedezettek. A nyílászárók felújítása nem lehetséges.  

Javasolt a nyílászárók cseréje.  

A födém szigetelésének megkezdése előtt feltárásokat végeztünk, melyek eredményeképpen vált 
láthatóvá, hogy a jelenlegi tetőhéjazat állapota rendkívül rossz, a cserepek fagyottak, sérültek, 
elmozdultak, pótlásuk, javításuk az építőanyag kora miatt nem lehetséges. Ezek a hibák beázásokat 
okoznak, mely hatására a lerakott szigetelő anyag későbbiekben károsodhat. Hosszú távon a födém és 
épület szerkezeti, szakipari részei károsodnak.  

Javasolt a teljes tetőszerkezet héjazatának cseréje, és az ezzel összefüggő bádogos munkák 
elvégzése. 

 

Akadályközléssel/Pótmunka-igénnyel kapcsolatosan további körülmények: 

1. akadály: Nyílászárók cseréje 

akadályközlés időpontja:  2019.06.20. 

akadály elhárításának időtartama: 45 nap 

- nyílászárók megrendelés, legyártása, szállítása:  35 nap 



 
 

 

 

- nyílászárók beépítése:     10 nap 

párhuzamos munkavégzés időtartama: 35 nap 

összes akadályelhárítási időtartam: 10 nap 

Akadály elhárításának pótmunka költsége: 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1 K 44-000-
1100-1 

Műanyag 
kültéri 
nyílászáró 
elhelyezése 
egyedi méret. 

db 9 43 000 14 000 387 000 126 000 

2 K 44-000-
1100-2 

Nyílászárók 
bontása, 
dúcolással, 
alátámasztással 

m2 17 0 2 800 0 47 600 

3  K 44-
000-1100-
3 

Műanyag 
könyöklő 
elhelyezése 

db 9 4 800 800 43 200 7 200 

Összesen: 430 200 180 800 

Nettó anyag és díj összesen: 611 000 
ÁFA 164 970 

Bruttó anyag és díj összesen: 775 970 

 

2. akadály: teljes tetőszerkezet héjazatának cseréje, és az ezzel összefüggő bádogos munkák 
elvégzése 

akadályközlés időpontja:  2019.06.20. 

akadály elhárításának időtartama: 85 nap 

- Bontás:     15 nap 
- Tetőszerkezet megerősítése:  5 nap 
- Tetőfólia, tetőlécezés, ellenlécezés:  20 nap 
- Cserepes lemez felhelyezés:  10 nap 
- Bádogos munkák:    10 nap 
- Deszkázat kialakítása:    10 nap 
- Villámvédelem kialakítása:   15 nap 

párhuzamos munkavégzés időtartama: 35 nap 

összes akadályelhárítási időtartam: 50 nap 



 
 

 

 

 

 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1  35-001 Tetőcserép és 
tetőléc bontása 

420 m2 0 1 200 0 504 000 

2  37-001 Kémények 
bontása 

4,5 m3 0 5 700 0 25 650 

3  35-002 Tetőszerkezet 
megerősítése 

2,5 m3 70 000 13 500 175 000 33 750 

4  35-003 Tetőfólia 
felfogatás  

450 m2 190 100 85 500 45 000 

5  35-004 Ellenléc 
felfogatása 

620 fm 130 100 80 600 62 000 

6  35-005 Bramac tetlőléc 
felhelyezés 

1700 fm 150 180 255 000 306 000 

7  35-006 Oromdeszka 
felhelyezés 

40 fm 500 800 20 000 32 000 

8  35-007 Ereszdeszkázat 
készítése 

35 m2 2 800 2 300 98 000 80 500 

9  35-007 Orrdeszka 
felhelyezés 

150 fm 500 800 75 000 120 000 

10  41-001 Cserepes lemez 
felhelyezés 

420 m2 2 900 1 500 1 218 000 630 000 

11  41-002 Kúp elem 
felhelyezés 

50 fm 1 606 898 80 300 44 900 

12  41-003 Oromdeszkázat 
szegélylemeze 

18 fm 2 650 1 800 47 700 32 400 

13  41-004 Vápa lemez 
felfogatása 

6 fm 1 500 900 9 000 5 400 



 
 

 

 

14  41-005 Síklemez 
felfogatása 

6 m2 4 200 1 800 25 200 10 800 

15  41-006 Cserepes lemezt 
rögzítő csavar 

2400 db 18 20 43 200 48 000 

16  71-001 Körföldelés és 
villám védelem 

230 fm 980 850 225 400 195 500 

17  71-002 Földelő nyárs 
elhelyezése 

3 db 8 600 6 500 25 800 19 500 

18  71-003 Összekötőkapocs 
horganprés 
öntvény 

130 db 830 610 107 900 79 300 

19  71-004 Sűlyesztett 
vizságló ajtó 

3 db 13 700 7 300 41 100 21 900 

20  71-005 Felfogócsús 
elhelyezése 

3 db 8 300 4 300 24 900 12 900 

21  71-006 Vezetéktartó 60 db 1 300 1 100 78 000 66 000 

22  71-007 Mérési 
jegyzőkönyv 
készítése 

1 db 0 70 000 0 70 000 

Összesen: 2 715 600 2 445 500 

Nettó anyag és díj összesen: 5 161 100 

ÁFA 1 393 497 

Bruttó anyag és díj összesen: 6 554 597 

 

Pótmunka összesítő költségek és időigénye: 

pénzügyi adatok HUF egységben 

Pótmunka indoka Pótmunka 
pénzügyi 

költsége nettó 

Pótmunka 
elvégzés 

időigénye 

1. akadály: Nyílászárók cseréje 611 000 10 nap 

2. akadály: Teljes tetőszerkezet héjazatának cseréje, és az ezzel 
összefüggő bádogos munkák elvégzése 

5 161 100 50 nap 



 
 

 

 

Mindösszesen nettó: 5 772 100 60 nap 

 

Kivitelező a bevizsgált adatok alapján akadályt, és pótmunkaigényt közölt, tekintve hogy a nem 
tervezett, illetve előre nem látható körülmények kihatnak a projekt teljes időtartamára, határidejére. 

Kivitelező munkát az akadályoztatás időszakában folytatni csak részterületeken tudta, illetve tudja, az 
akadályokat el kell hárítani, a pótmunka igényekhez kiegészített anyagrendelés, és fizikai létszám 
átirányítása is szükséges. 

A tárgyi ügyben valamennyi érintett szereplő közreműködésével megbízó által összehívott egyeztető 
tárgyalás zajlott le.  

Műszaki ellenőr megállapítja, hogy az akadályoztatás fennállt a teljes időszakban, azonban az érintett 
területtől elkülönítetten, párhuzamosan a munka részben folytatható volt, mely az építési naplóból jól 
látható. 

Felek mai napon az alábbi időszakra vonatkozóan rögzítik a technológiai időkiesést: 

Párhuzamos munkavégzés időszaka:  35 nap (párhuzamos munkavégzés) 

Akadályoztatás időszaka:   60 nap 

Előzőekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a közöttük kialakított vállalkozási szerződést 60 nap 
akadályoztatási és pótmunka végzési időszak mértékében (310 nap) 2019.10.16. napra módosítják, 
fenntartva annak lehetőségét, hogy további szerződésmódosítás lehet szükséges a rendkívül 
csapadékos időjárás előfordulása okán. 

Valamennyi akadályoztatási és pótmunka költség vonatkozásában az Építőipari normagyűjtemény 
szerinti ellenőrzéseket elvégeztem, a kialakított szerződéshez kapcsolódó költségeket vizsgáltam és 
megállapítottam, hogy a jelen jelentésben foglalt valamennyi költség a vonatkozó korlátozó előírások 
és szabályok alapján ésszerű és felülvizsgált. 
 
Alulírott Horváth Ferenc műszaki ellenőr (ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft., székhely: 5000 
Szolnok, Csokonai u. 96 II./2.., adószám: 12434721-2-16, jogosultsági kód: ME-M 16-0245, ME-É 
16-0245, kamarai tagsági szám: MÉK 16-0245)nyilatkozom, hogy  a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-
00006”Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 
férőhellyel elnevezésű projekt  megvalósítása  során a fentiek szerint rögzített építési tevékenységek és 
akadályok fennállnak, azok javítása és helyreállítása valamint a vállalkozó szerződés befejezési 
határidőre vonatkozó szakasza indokolt. 

Fegyvernek, 2019.07.17.  
 
 

_________________________________________ 
ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. 

Horváth Ferenc 
műszaki ellenőr 



















Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda 
felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel” elnevezésű 
pályázat támogatásához kapcsolódó önerő kiegészítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú pályázat 
keretében végzi a Fegyverneki Újtelepi Óvoda felújítását, korszerűsítését, valamint a bölcsőde 
16 férőhellyel való bővítését. 
 
A kivitelezés során olyan rejtett körülmények merültek fel, melyek akadályozták a 
kivitelezést és pótmunka elrendelését tették szükségessé.  
 
A kivitelező a műszaki ellenőr által alátámasztott pótmunkákra összesen 1.630.575 Ft + ÁFA 
= 2.070.830 Ft, mely összeggel szüksége megemelni a kivitelezői szerződésben szereplő 
vállalkozási díjat. 
 
A plusz költséget a 2019. évi költségvetése terhére vállalja az Önkormányzat. 
 
A költségek növelésén túl szükség van a kivitelezési határidő 169 nappal történő 
meghosszabbítására a pótmunkák elvégzése és a rendkívüli csapadékos időjárás miatt.  
 
Így a kivitelezés végső határideje 2019. december 18-ra módosul. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
………/2019.(VII.25.) sz.                              határozati javaslat: 
 
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda 
felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel” elnevezésű 
pályázat támogatásához kapcsolódó önerő kiegészítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a TOP-1.4.1-15-JN1-
2016-00006 azonosítószámú, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, 
valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel” elnevezésű támogatói okirathoz 
kapcsolódó 1.630.575 Ft + ÁFA = 2.070.830 Ft-tal történő kiegészítésével. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bruttó 2.070.830 Ft önerőt a 
2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 



1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pótmunkák 
elvégzéséhez szükséges 169 nap miatt a kivitelezés végső határidejének 2019. 
december 18-ra történő módosításához. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kivitelezési szerződés 
módosításának aláírására felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 

 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 

 
 
Fegyvernek, 2019. július 22. 
 
         Tatár László 
         polgármester 
 













































FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére a Fegyverneki Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi körzetben Dr. Polgár Anita 
fogszakorvos részére praxisjog átadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Polgár Anita 2019. június 1. napjától közlalkalmazotti munkaviszonyban látja el a 
Fegyvernek II. sz. fogorvosi körzet feladatait. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
„a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének 
támogatására” meghírdetett pályázaton Dr. Polgár Anita letepeledési támogatást nyert. Az 
érintett körzetben a praxisjog jelenleg Fegyvernek Város Önkormányzatáé, a pályázat egyik 
feltétele azonban a praxisjog átruházása a feladatot ellátó fogorvos számára.  
 
A képviselő-testület a június 27-ei ülésen döntött a praxisjog átadásáról, azonban szükséges a 
praxisjog átadás időpontjának módosítása, valamint a határozat kiegészítése..  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: 
 
……………/2019.(VII.25.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi körzetben dr. Polgár Anita fogszakorvos 
részére praxisjog átadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. 
Polgár Anita fogszakorvos részére a Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. alatt található Fegyverneki 
Orvosi Rendelőben lévő II. számú fogorvosi körzet (ágazati azonosító: 160096007) 
praxisjogát átadja, 2019. augusztus 1. napjától a doktornő praxisjoggal rendelkező 
közalkalmazotti jogviszonyban betölti a fogorvosi állást.  
 

2.) A II. számú fogorvosi körzetben a rendelési idő az alábbiak szerint alakul 
                 Hétfő:    7:00-13:00 
                 Kedd:    8:00-13:00 
                 Szerda:  7:00-13:00 
                 Csütörtök:  8:00-13:30 

Péntek:   12.00-17:00 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fogorvosi 
praxis betöltését követően dr. Polgár Anitát minimum 6 év időtartamra foglalkoztatni 
kívánja. 

 



4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Orvosi Rendelő 
II. sz. fogorvosi körzetben dr. Polgár Anita fogszakorvos részére praxisjog átadásáról 
szóló 95/2019.(VI.27.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.    
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetője 
5.) Dr. Polgár Anita  
6.) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2019. július 23. 
        Tatár László 
        polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere  
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. 
Tel: 56/556-010  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére a fegyverneki 1539/35 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Proplan 2003. Bt. (Fegyvernek Deák Ferenc út 5.) ügyvezetője Ternák János vételi 
szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonát képező 1539/35 hrsz-ú beépítetlen 
területre. 
A 90/2019.(V.30.) sz. önkormányzati határozat alapján a képviselő-testület elviekben 
hozzájárult a Proplan 2003 Bt. (Fegyvernek Deák Ferenc út 5.) részére történő fegyverneki 
1539/35 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez.  
 
Az Invesztációs 2000 Kft. az értékbecslést elkészítette, mely szerint az ingatlan forgalmi 
értéke 1.400.000.- Ft + ÁFA. Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli, ezért az 
értékbecslés díja 16.000.- Ft + ÁFA. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
…………./2019.(VII.25.)     határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 1539/35 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonát képező fegyverneki 1539/35 hrsz-ú 2866 m2 nagyságú beépítetlen terület 
értékesítéséhez a Proplan 2003. Bt. Fegyvernek Deák Ferenc út 5. részére 1.416.000.-
Ft. + ÁFA áron, mely tartalmazza az értékbecslés 16.000. – Ft+ÁFA díját. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. dr. Pető Zoltán jegyző 
  3. Képviselőtestület tagjai 
 
 
Fegyvernek, 2019. július 23. 
 
            Tatár László 
            polgármester 
 































Fegyvernek Város Polgármestere  
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. 
Tel: 56/556-010  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére a fegyverneki 1539/45 hrsz.-ú ingatlan megosztása után kialakuló 1539/48 hrsz-ú 
terület értékesítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft. (Fegyvernek Kun Farkas út 9.) ügyvezetője 
Hermann András telephely bővítés céljából vételi szándékot jelentett be az önkormányzat 
tulajdonát képező 1539/45 hrsz-ú 3,3346 ha nagyságú beépítetlen területből kb. 1,5000 ha 
nagyságú területre. 
  
Az ingatlan megosztása folyamatban van, mely szerint a kialakuló 1539/48 hrsz-ú 1,4119 ha 
nagyságú beépítetlen terület kerül értékesítésre. Az Invesztációs 2000 Kft. az értékbecslést 
elkészítette, mely szerint fenti terület forgalmi értéke 6.500.000.- Ft + ÁFA.  
 
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
…………./2019.(VII.25.) sz.     határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 1539/45 hrsz.-ú ingatlan megosztása után kialakuló 1539/48 hrsz-ú terület 
értékesítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonát képező fegyverneki 1539/45 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 
1539/48 hrsz-ú 1,4119 ha nagyságú beépítetlen terület értékesítéséhez a Hermann 
Felületkezelő és Szolgáltató Kft. (Fegyvernek Kun Farkas út 9.) részére 6.500.000.- Ft 
+ ÁFA áron.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. dr. Pető Zoltán jegyző 
  3. Képviselőtestület tagjai 
 
Fegyvernek, 2019. július 23. 
            Tatár László 
            polgármester 































Fegyvernek Város Polgármestere  
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. 
Tel: 56/556-010  

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-ei rendkívüli 
ülésére a fegyverneki 0268/14 hrsz-ú ingatlanon történő bányaszolgalmi jog alapításához 
hozzájárulásról és a kártalanítási ajánlat elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kártalanítási ajánlattal 
kereste meg az önkormányzatot bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatban. A 
tulajdonukban és üzemeltetésükben lévő Fv-5 kútvezeték DN80 gáz DN25 metanol 
bányászati létesítmény biztonsági övezete érinti a fegyverneki 0268/14 hrsz-ú szántó művelési 
ágú 33,8854 ha nagyságú ingatlanból az önkormányzat 2,5656 ha nagyságú tulajdonrészét is. 
Az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt az önkormányzati 
tulajdonrészre bruttó 42.682.- Ft értékben tettek ajánlatot. 
A bányaszolgalmi jog alapításához szükséges a Képviselő-testület határozata – kifejezett 
nyilatkozata – a bányaszolgalmi jog alapításáról és a kártalanítási ajánlat elfogadásáról.  
 
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
…………./2019.(VII.25.) sz.    határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 0268/14 hrsz-ú ingatlanon történő bányaszolgalmi jog alapításához 
hozzájárulásról és a kártalanítási ajánlat elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat, 
mint társtulajdonos 37556/496032 tulajdonában lévő fegyverneki 0268/14 hrsz-ú 
szántó művelési ágú ingatlanon a MOL NYRT. által létesítendő bányaszolgalmi jog 
bejegyzéséhez a Central Geo Kft. által készített, a határozat mellékletét képező 
információs térkép, területkimutatás, változási vázrajz (munkaszám: 25/2019.) 
alapján.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a MOL NYRT. által 

felajánlott 42.682.- Ft  kártérítési összeget.    
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármester urat a bányaszolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás aláírására.  

 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. dr. Pető Zoltán jegyző 
  3. Képviselő-testület tagjai 
 
Fegyvernek, 2019. július 10. 
            Tatár László 
            polgármester 






















