
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Baracs Község  Önkormányzata 

Postai cím: Táncsics u. 27. 

Város: Baracs Postai irányítószám: 2427 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés óvoda építésére a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00016 azonosító számú projekt 
keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala által FE-02D/ÉPÍT/229-
24/2015. szám alatt kiadott építési engedélyben foglaltak alapján az alábbi építés-kivitelezési munkák teljesítése, a 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal: 
Tervezett helyiségek az óvoda épületrészben: 
B  a csoportokhoz tartozó helyiségek (4-4 db előtér, foglalkoztató, öltöztető, WC-mosdó) 
B  étkeztetés kisegítő helyiségei (fehér-mosogató, fekete-mosogató, tálaló) 
B  személyzeti szociális blokk helyiségei (közlekedő, WC, takarítószer tároló, közlekedő, személyzeti öltöző, mosdó WC) 
B  orvosi blokkhoz tartozó helyiségek (takarítószer tároló, közlekedő, WC, orvosi h.) 
B  közös helyiségek (zsibongó, 2 db közlekedő, könyvtár, fejlesztő) 
B  tornaterem helyiségei (tornaterem és 2 db szertár) 
B  üzemeltetéshez tartozó helyiségek (testületi-, vezetői-, gazdasági iroda, mosdó, WC, mosoda, szülői fogadó) 
A beruházás építési engedélyköteles tevékenységet foglal magában. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend) 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

Nem releváns 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel Nem releváns 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. 04.28. 

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

 

 

 

 

 



V. szakasz: Az eljárás eredménye  

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: --- Elnevezés: Vállalkozási szerződés óvoda építésére a TOP 1.4.1-15-FE1-
2016-00016 azonosító számú projekt keretében 

Az eljárás eredményes volt  igen � nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ - Nem releváns 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka - Nem releváns 
� 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 - Nem releváns 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők - Nem releváns 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Nem releváns 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők - Nem releváns 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Nem releváns 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:  KINE BAU Kft. 
Ajánlattevő székhelye:          2400 Dunaújváros, Verebély út 17. 
Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívás III.1.2) pontjában szereplő gazdasági és pénzügyi 

alkalmassági minimumkövetelményeknek, valamint a III.1.3) pontjában szereplő műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
Vállalkozói díj (nettó Ft-ban): nettó 208.491.818,- Ft + ÁFA 
Jótállási idő (hónap): 60 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 5 %/nap 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  
(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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok KINE BAU Kft.   
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

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 

Vállalkozói díj (nettó 
Ft-ban) 

70 10,00 700,00     

Jótállási idő (hónap) 20 10,00 200,00     

Késedelmi kötbér 
mértéke (%/nap) 

10 10,00 100,00     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési pontszámok 

100 --- 1.000,00     



összegei 
ajánlattevőnként: 
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Nem releváns 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10  

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:  

1. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Fordított arányosítás” módszere: a megajánlott legalacsonyabb 
értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 
10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül 
meghatározásra, a következő képlet szerint:  
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 
ahol: 
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max = a pontskála felső határa (10 pont) 
P min = a pontskála alsó határa (1 pont) 
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
2. és 3. bírálati részszempont esetén, alkalmazott bírálati módszer: „Egyenes arányosítás” módszere: a megajánlott 
legmagasabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legmagasabb értéket tartalmazó 
ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) 
kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:  
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol: 
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max = a pontskála felső határa (10 pont) 
P min = a pontskála alsó határa (1 pont) 
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

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

Ajánlattevő neve:  KINE BAU Kft. 
Ajánlattevő címe:  2400 Dunaújváros, Verebély út 17. 
Ellenszolgáltatás összege: 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban): nettó 208.491.818,- Ft + ÁFA 
Jótállási idő (hónap): 60 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 5 %/nap 

Kiválasztás indoka:  
Ajánlattevő ajánlata érvényes és az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegére 
tekintettel is megfelelő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  igen �nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: Villanyszerelési munkák, Gépészeti munkák, Nyílászáró beépítési munkák, Bádogos munkák, Festés-mázolás 
munkák, Burkolási munkák, Ács és tetőfedési munkák, Napelemes munkák 

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:  Nem releváns   

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: Nem releváns   

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek  Nem releváns   
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nem releváns   
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: Nem releváns   

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők  
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Alap-Ép Kft. (2425 Nagykarácsony, Alkotmány út 10/a.) 
 
Indokolás: 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 1. pontjában foglalt hiányosságok pótlása során az ajánlat 2. oldalán benyújtott felolvasólapon a 



Kbt. 71. §-ának rendelkezéseibe ütköző módon módosította ajánlatát. Az ajánlatban megjelölt 50.000,- (Ft/nap) mértékű késedelmi 
kötbér 0,024 %/nap mértékű késedelmi kötbérnek felelt meg, a hiánypótlásban ezzel szemben 5 %/nap késedelmi kötbér került 
megjelölésre, ezáltal a hiánypótlás eredményeként az értékeléskor kialakult sorrend módosult. 
 
Ajánlattevő a 2017. május 19. napján benyújtott ajánlatában MV-ÉV jelű, építményvillamossági szakterületen jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezető szakembert nem jelölt meg, ezért Ajánlatkérő a 2017. május 24. napján kelt hiánypótló felhívás 3. 
pontjában felhívta a megfelelő jogosultsággal rendelkező, és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megjelölésére. Ajánlattevő 
hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, és hiánypótlása 15. oldalán tett nyilatkozatban építményvillamossági szakterületen 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberként jelölte meg K.J. alvállalkozót. A jogosultságra vonatkozóan csatolt 
iratok alapján K.J. „MV-ÉV/C- Építmények épületvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozásokkal” jogosultsággal 
rendelkezik, és Ajánlattevő nem csatolt arra vonatkozóan nyilatkozatot, vagy egyéb dokumentumot, hogy K.J. MV-ÉV szakterületen a 
felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakember, aki legkésőbb a szerződéskötéskor az előírt jogosultsággal fog rendelkezni. 
 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.3.5) pontjában a korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében esetlegesen 
szükségessé váló ismételt hiánypótlás lehetőségét kizárta, ezért ismételt hiánypótlásra nincs lehetőség, a benyújtott dokumentumok 
alapján Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeknek.  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (éééé/hh/nn) a jelen összegzés megküldésének napja: 2017. június 23. 

Lejárata: (éééé/hh/nn) a jelen összegzés megküldésének napjától számított 5. nap: 2017. június 27. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn ) 2017. június 21. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2017. június 23. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: Nem releváns   

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

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

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: Nem releváns   

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

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

VI.1.10) További információk: Baracs Község Önkormányzata az eljárás eredményét  135/2017.(VI.21.) sz. határozatával 
fogadta el. 

 

Kapja: 

- Balogh Tibor (Alap-Ép Kft.) E-mail: alapep@alapep.hu 
- Nemes Zoltán (KINE BAU Kft.) E-mail: titkarsag.kinebau@vnet.hu  

 
Ellenjegyezte: 
Dr. Vágner Elza ügyvéd 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstrom száma: 00667) 
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