
40/2020.(VI.11.) sz.  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatás-
körében eljáró polgármester határozata: 

 
A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú „Zöld város kialakítása 
Fegyverneken” című projekt keretében, „Fegyvernek zöld város-nonprofitszolgáltatóház 
kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 
40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 
bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határo-
zatot hozza:  
 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgár-
mestere a „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című 
projekt keretében, „Fegyvernek zöld város-nonprofitszolgáltatóház kialakítása” elneve-
zésű közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt: 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 
 
DOLA GENERÁL Építő Kft. 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5300 Karcag, Forint utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 26382878-2-16 
Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlási felszólításra dokumentumokat. A Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján ajánlatát [egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhí-



vásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit] ér-
vénytelennek nyilvánítja. 

 
Az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgálta-
tó kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

20 937 008.-HUF 
 

Minőségi szempont 

Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás 
időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól 
kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó 
időszak vonatkozásában; 

2 

felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti 
alkalmasság igazolására bemutatott szakember 
(MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez 
előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati 
ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 
hónap): 

36 

 
 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 17.379.497.-HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 17.379.497.-HUF 

Nettó vállalkozói díj: 20 937 008.-HUF 
 

Összes bírálati pontszám:  8 583,3333 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumen-
tumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megál-



lapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhí-
vásban és a dokumentációban foglalt követelmé-
nyeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, 
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlat-
tevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a 
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgár-

mester az eljárásról készült Összegzési iratot a melléklet szerint elfogadja. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgár-
mester az önkormányzat 2020 évi költségvetése terhére önerőként biztosítja a szüksé-
ges forrásokat az alábbiak szerint: nettó 3.557.511 Ft + 27% ÁFA, azaz 4.518.039 Ft. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgár-
mester a nyertes ajánlattevőkkel megköti a vállalkozási szerződést.  
 

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

 
 
Fegyvernek, 2020. június 11. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

MiklósKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.fegyvernek.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56556211Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fegyvernek Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nonprofit szolgáltató ház kialakítása FegyvernekenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000478452020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Fegyvernek Város Önkormányzata EKRSZ_
84570080

Szent Erzsébet Út 171.

Fegyvernek HU322 5231

Tatár László

hivatal@fegyvernek.hu +36 56556010

Tóth Róbert Miklós egyéni vállalkozó EKRSZ_
38757503

Füst Milán U 3

Szolnok HU322 5008

Tóth Róbert

kozbeszerzes@karmentor.hu
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2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2020.05.15

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 123 szám alatti épület építése, felújítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nonprofit szolgáltató ház kialakítása Fegyverneken

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

HARMADIK RÉSZ XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

11501268216LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 
Magyarország 5420 Túrkeve, Szabadság Út 7.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az Ár szempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. A nettó 
vállalkozási díjat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb 
érték a legkedvezőbb. Az ár szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 
szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. A pontszámok 
megállapítása az alábbi képlet alapján történik: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet „A relatív értékelés 
módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti "FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" /1./ Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás 
időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó 
időszak vonatkozásában. Az Ajánlatkérő a kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartamát nem korlátozza, de közli, hogy az 
ajánlatok értékelése során a 36 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is egyaránt a maximálisan adható 
100 pont értékben veszi figyelembe.A minimum érték 0 hónap megajánlás. A pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján 
történik:A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, ab) alpont szerinti "
EGYENES ARÁNYOSÍTÁS MINŐSÉGI KRITÉRIUM - 2. RÉSZSZEMPONT A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására
bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje maximum 36 
hónap A gyakorlati idő számítása során össze kell adni a gyakorlati napok számát, majd el kell osztani 30-al, és ennek az egész részét 
lehet figyelembe venni gyakorlati időként, azaz a megajánlást kizárólag egész hónapokban lehet megadni. A minimum érték 0 hónap 
megajánlás. A pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet „A 
relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, ab) alpont szerinti "EGYENES ARÁNYOSÍTÁS"

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:

1000

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

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét 
képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó 
Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.

Szöveges értékelés:

8583.3333LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.Nettó vállalkozási díj forintban: 20 937 008.-HUF 2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően 
előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában; 2 3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott 
jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 36

11501268216LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 
Magyarország 5420 Túrkeve, Szabadság Út 7.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.16Lejárata:2020.06.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlási felszólításra dokumentumokat. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatát [
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit] érvénytelennek nyilvánítja.

26382878216Dola Generál Építő Kft., Magyarország 5300 Karcag, Forint Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2020.06.11

2020.06.11
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