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Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 7-ei rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
74/2018.(V.07.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - Fegyvernek című 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 Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek 
eszközbeszerzése című közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt: 

 
A berkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek: 
 
 
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer  1 db érvényes 

ajánlat 
Ajánlattevő neve: Don-Agro Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz. 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
4.649.743.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

3 nap 

 

Alkalmasság 
indoka: 

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

 
 

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála  nem érkezett be ajánlat 
  

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés  1 db érvényes 
ajánlat 

Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2 699.898.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

21 nap 
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Alkalmasság 
indoka: 

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

 
 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – építési anyagok  1 db érvényes és 1 db 
érvénytelen ajánlat 

 Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2.006.600.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

56 nap 

 

Alkalmasság 
indoka: 

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

 
 
 Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Érvénytelen Ajánlat  
 

5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok   1 db érvényes és 1 
db érvénytelen ajánlat 

 Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2.902.800.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 56 nap 

 

Alkalmasság 
indoka: 

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

 
 
Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 
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Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Érvénytelen Ajánlat  
  

6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok  1 db érvényes és 1 db 
érvénytelen ajánlat 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
27.958.000.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 105 nap 

 

Alkalmasság 
indoka: 

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

 
 
Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Érvénytelen Ajánlat 
 
 
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattevő nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Don-Agro Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
4.649.743.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

3 nap 

 

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) 
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bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

A 2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála  esetében nem érkezett be 
ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1) 
bekezdés a) pontjára figyelemmel - nem nyújtottak be ajánlatot. 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az  
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattevő nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2 699.898.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

21 nap 

 

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 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

 
Az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese: 
 
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattevő nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Don-Agro Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
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Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
4.649.743.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

3 nap 

 

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 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

A 2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála  esetében nem érkezett be 
ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1) 
bekezdés a) pontjára figyelemmel - nem nyújtottak be ajánlatot. 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az  
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattevő nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2 699.898.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

21 nap 

 

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 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
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Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az  
4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – építési anyagok  vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattevő nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2.006.600.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

56 nap 

 

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 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az  
5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő 
nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
2.902.800.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

56 nap 
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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 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot az  
6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattevő nyújtotta: 
Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési 
szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
27.958.000.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva nap egységben) 

105 nap 

 

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 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Nem 
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat egyik ajánlati rész 
vonatkozásában sem haladja meg. 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat egyik ajánlati rész 
vonatkozásában sem haladja meg. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült összegzést 
a melléklet szerint elfogadja. 
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3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 
vállalkozási szerződések megkötésével a nyertes ajánlattevőkkel. 
 

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 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
       Molnár Barna sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2018. május 08. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
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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: 
  

2018. évi Járási Start munka mintaprogram - Fegyvernek 6 ajánlati rész alapján 
 

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság - vetőmag, trágya, vegyszer 
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - széna, szalmabála 
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok - gépalkatrész beszerzés  
4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok - építési anyagok 
5. ajánlati rész: Belvízelvezetés - építési anyagok 
6. ajánlati rész: Belterületi közutak - építési anyagok 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 
2018. évi Járási Start munka mintaprogram - Fegyvernek tárgyában hat ajánlati rész alapján.  
 
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság - vetőmag, trágya, vegyszer 
1. Paprika palánta         90 000 db 
2. Gyomírtószer         7 kg 
3. Lombtrágya          210 l 
4. Búza vetőmag         2 736 kg 
5. Paradicsom palánta         20 000 db 
6. Gyomírtószer          3 kg 
7. Lombtrágya           80 l  
8. Gyomírtószer          12 kg 
9. Napraforgó vetőmag          52 kg 
10. Műtrágya, egyéb          15 466 kg 
11. Hagymamag          1 kg 
12. Kukorica vetőmag          40 kg 
13. Gyomírtószer          6 kg 
14. Vetőburgonya          1 181 kg 
 
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - széna, szalmabála 
1. Széna       480 bála 
2. Szalmabála       590 db 
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3. Lucernaszéna       120 000 kg 
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok - gépalkatrész beszerzés 
1. Hidraulika munkahenger         4db 
2. Vasanyag (csövek, trapézlemez, zártszelvény)      171 db 
3. Csapágy           70 db 
4. Merevlemez          20 db 
5. Magasnyomású hidraulika cső        10 db 

 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok - építési anyagok 
1. Sóder (sóder: 0-4)         107 m3 
2. Cement          338 q 
3. Sóder (sóder: 4-8)         36 m3 
4. Sóder (sóder 1-2)          9 m3 

 

5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok 
1. Sóder           75 m3 
2. Zúzott kő           154 t 
3. Fa fűrészáru           4 m3 
4. Zártszelvény           41 db 
5. Cement           300 q 
 

6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok 
1. Cement           95 q 
2. Zúzott kő           250 t 
3. Porlekötő emulzió          300 kg 
4. Aszfalt           1 036 t 
(350 tonna aszfalt JN-09M/01/003647-1/2018 ügyiratszámú programban, 56 tonna aszfalt JN-
09M/01/004020-1/2018 ügyiratszámú programban, 630 tonna aszfalt önkormányzat saját forrásából 
1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet alapján) 
5. Sóder           167 m3 

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 alapján a Kbt. 113. § (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 közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/03/19 
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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: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - 
Fegyvernek - 1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer 

 

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: [1] 

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: Don-Agro Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz. 

Adószáma: 14665530-2-13 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
4.649.743.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

3 nap 

 
Alkalmasság indoka: Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a 
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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: 

Don-Agro Kft. 
Az ajánlattevő neve: 

 
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 

Összes nettó ajánlati 
ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 

70 10,00 700,00     

Szállítási határidő 
(szerződéskötést
ől számítva nap 

egységben) 

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: 2 0 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 Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) 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 

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

Ajánlattevő neve: Don-Agro Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz. 

Adószáma: 14665530-2-13 

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

nettó  
4.649.743.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

3 nap 

 
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. 
 

 

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:  

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: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - 
Fegyvernek - 2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála 
 
Az eljárás eredményes volt: igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka:  
Nem érkezett be ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § 
(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel - nem nyújtottak be ajánlatot 
 

 A szerződés megkötését megtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  X 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: [0] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 
 

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:  Az ajánlattevő neve: 

 
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 

Összes nettó ajánlati 
ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 

70       

Szállítási határidő 
(szerződéskötést
ől számítva nap 

egységben) 

30       

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
      

 
 

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: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső) 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  
Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) 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 

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

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      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:  

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: [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - 
Fegyvernek - 3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés  
 
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): 
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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: [1] 

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: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Adószám: 11392668-2-06 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
2 699.898.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

21 nap 

 

Alkalmasság indoka: 
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: 

Bodrogi Bau Kft. 
Az ajánlattevő neve: 

 
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 
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Összes nettó ajánlati 
ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 

70 10,00 700,00     

Szállítási határidő 
(szerződéskötést
ől számítva nap 

egységben) 

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: 2 0 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 Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) 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 

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

Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Adószám: 11392668-2-06 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
2 699.898.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

21 nap 

 

Kiválasztás indoka: 

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. 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 
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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:  

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: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - 
Fegyvernek - 4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – építési anyagok 
 
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 
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tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

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

Adószám: 14598526-2-16 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
2.006.600.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

56 nap 

 

Alkalmasság indoka: 
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: 

 
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 

Összes nettó ajánlati 
ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 

70 10,00 700,00     

Szállítási határidő 
(szerződéskötést
ől számítva nap 

egységben) 

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: 2 0 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 Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
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nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) 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 

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

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

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

Adószám: 14598526-2-16 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
2.006.600.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

56 nap 

 

Kiválasztás indoka: 

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. 

 
 

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: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 
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Ajánlattevő adószáma: 11392668-2-06 

 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.  
vállalkozás    
a hiánypótlási iratait határidőben benyújtotta, azonban a hiánypótlási felhívás 2. szakasza 
vonatkozásában nem nyújtott be megfelelő felvilágosítást, így ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a vállalkozás a hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem megfelelő alátámasztással bíró felvilágosítást 
nyújtott be a 4., 5., és 6. ajánlati részekre tekintettel, illetve megállapítható, hogy az ajánlat szállítási 
határidőre vonatkozó bírálati eleme nem korrigálható a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján - a 
hiánypótlás nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével - így ajánlata 
utólag nem reparálható. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így 
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt.  73. § (1) bekezdés e) pontjára - a 4., 
5., 6., ajánlati részek vonatkozásában 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. 
 

 
 

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: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - 
Fegyvernek - 5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok 
 

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] 
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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 Kft. 

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

Adószám: 14598526-2-16 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
2.902.800.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

56 nap 

 

Alkalmasság indoka: 
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: 

 
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 

Összes nettó ajánlati 
ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 

70 10,00 700,00     

Szállítási határidő 
(szerződéskötést
ől számítva nap 

egységben) 

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: 2 0 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  
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Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) 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 

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

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

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

Adószám: 14598526-2-16 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
2.902.800.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

56 nap 

 

Kiválasztás indoka: 

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. 

 

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: Bodrogi Bau Kft. 
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Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 

Ajánlattevő adószáma: 11392668-2-06 

 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.  
vállalkozás    
a hiánypótlási iratait határidőben benyújtotta, azonban a hiánypótlási felhívás 2. szakasza 
vonatkozásában nem nyújtott be megfelelő felvilágosítást, így ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a vállalkozás a hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem megfelelő alátámasztással bíró felvilágosítást 
nyújtott be a 4., 5., és 6. ajánlati részekre tekintettel, illetve megállapítható, hogy az ajánlat szállítási 
határidőre vonatkozó bírálati eleme nem korrigálható a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján - a 
hiánypótlás nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével - így ajánlata 
utólag nem reparálható. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így 
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt.  73. § (1) bekezdés e) pontjára - a 4., 
5., 6., ajánlati részek vonatkozásában 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. 

 
 

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: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - 
Fegyvernek - 6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok 
 

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 
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tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

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

Adószám: 14598526-2-16 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
27.958.000.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

105 nap 

 

Alkalmasság indoka: 
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: 

 
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 

Összes nettó ajánlati 
ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 

70 10,00 700,00     

Szállítási határidő 
(szerződéskötést
ől számítva nap 

egységben) 

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: 2 0 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 Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
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nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) 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 

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

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

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

Adószám: 14598526-2-16 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
27.958.000.- HUF 

Minőségi szempont 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap 
egységben) 

105 nap 

 

Kiválasztás indoka: 

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. 

 

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: Bodrogi Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 
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Ajánlattevő adószáma: 11392668-2-06 

 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.  
vállalkozás    
a hiánypótlási iratait határidőben benyújtotta, azonban a hiánypótlási felhívás 2. szakasza 
vonatkozásában nem nyújtott be megfelelő felvilágosítást, így ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a vállalkozás a hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem megfelelő alátámasztással bíró felvilágosítást 
nyújtott be a 4., 5., és 6. ajánlati részekre tekintettel, illetve megállapítható, hogy az ajánlat szállítási 
határidőre vonatkozó bírálati eleme nem korrigálható a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján - a 
hiánypótlás nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével - így ajánlata 
utólag nem reparálható. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így 
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt.  73. § (1) bekezdés e) pontjára - a 4., 
5., 6., ajánlati részek vonatkozásában 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. 

 
 

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: 2018/05/08/ Lejárata: 2018/05/17 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/07 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/07 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

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

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

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

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

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

VI.1.10) További információk: 2  

 

 


