
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: Diósberényi Óvodafenntartó Társulás 

Postai cím: Iskola utca 9. 

Város: Diósberény Postai irányítószám: 7072 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „A pári óvoda és rendelő épületének külső felújítása és energetikai 
korszerűsítése” című, 1774963463 azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A pári óvoda és rendelő épületének külső felújítása és energetikai korszerűsítése”  
 
1. Részajánlati kör: Felújítási munkák 
Műszaki tartalom: 
12 cm vastag kőzetgyapot homlokzati szigetelés készül, melyre a jelenlegihez hasonló díszítő 
elemek kerülnek felragasztásra. A homlokzat új színezést kap. Az elbontott járda helyett új járda 
készül. 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelés készül, 30 cm-el a terepszint alá engedve, mozaik 
vakolattal. 7,5/15 cm-es 75 cm tengelykiosztású új álfödémet kell kialakítani. A tartó gerendák közé 
beeresztve Masterfol Classic alu párazáró fóliát kell teríteni. A gerenda közökbe Rockwool 
Deltarock vázerősítésű kőzetgyapot szigetelő anyag kerül beékelésre. A gerendák felső síkjára 
hézagosan deszkázat kerül. Erre 15 cm‐es vastagságban zártcellás polisztirol szigetelő lemez lesz 
helyezve. 
 
A jelenlegi cserépfedés és lécezés bontásra kerül, a meglévő szaruzatokat 30-40%-ban cserélni kell. 
Új tetőlécezés és cserépfedés készül. A homlokdeszkák és ereszdeszkák szintén cserélve lesznek. A 
cserepezés megkezdése előtt a régi bádogos szerkezetek helyére vörös LINDAB hajlatbádogok és 
függő-, lefolyócsatornák készülnek. A kéményeket a héjazat bontása után födémig vissza kell 
bontani. Az épület utcafrontján fa‐, a többi helyeken műanyag szerkezetű és 3 rétegű üvegezésű, 
fokozott hőszigetelő képességű nyílászárókra lesznek cserélve a meglévő homlokzati nyílászárók. 
A kávaszigetelés érdekében toktoldó lesz alkalmazva. A jelenlegi fatüzelésű kazánba elektronikus 
vezérlésű huzat szabályozó lesz beépítve. Az óvoda és az orvosi rendelő részére egy‐egy fűtőkört 
lesz kialakítva, amelyekbe keverőszelepek és fordulatszám szabályozós szivattyúk vannak beépítve. 
A radiátorokra termo szelepeket és termo fejeket kell szerelni. 
 
A kivitelezési tevékenység engedélyköteles tevékenység, ezért az ajánlatkérő a kivitelezési 
tevékenységet elektronikus építési napló vezetéséhez köti. 
 
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 



2. Részajánlati kör: Napelemes rendszer telepítése 
Műszaki tartalom: 
Az épület déli tájolású tetősíkjára 2,6 kW teljesítményű napelem rendszer kerül telepítésre. 
 
A kivitelezési tevékenység engedélyköteles tevékenység, ezért az ajánlatkérő a kivitelezési 
tevékenységet elektronikus építési napló vezetéséhez köti 
 
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, amelyben a 
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az ajánlatkérő. 

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

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

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

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

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017/12/12 

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: „A pári óvoda és rendelő épületének külső 
felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 1774963463 azonosítószámú projekt keretében 
építési munkák kivitelezése – I. részajánlati kör: Felújítási munkák 

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: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ TAM-BAU Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.; adószám: 11295530-2-17) 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő 
megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, 
dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 33.209.676,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 13 hónap 
 

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 ajánlattevő neve: 

TAM-BAU Kft. 
Az ajánlattevő neve: 

JKH Kft. 
Az ajánlattevő neve: 
Közmű-Alagút Zrt. 

 Az értékelés A 
részszempontok 

      

 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 

 Nettó vállalkozási díj  7 100 700 89,51 626,57 87,44 612,08 



 Vállalt jótállás  3 100 300 92,31 276,93 92,31 276,93 
 A súlyszámmal 

szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  1000  903,5  889,01 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

  Az ajánlattevő neve: 
Építő és 

Városüzemeltető Kft. 
Az értékelés A részszempontok   

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Nettó vállalkozási díj  7 92,20 645,4 
Vállalt jótállás  3 92,31 276,93 
A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  922,33 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 2 

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 esetében a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, 
azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás 
alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig 
kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *100 
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás  
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

A 2. értékelési részszempont esetében a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, 
azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás 
alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig 
kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

Pontszám= X vizsgált / X legkedvezőbb *100 
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legmagasabb megajánlás  
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

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

TAM-BAU Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.; adószám: 11295530-2-17) 
Nettó vállalkozási díj: nettó: 33.209.676,- Ft 
 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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 2X igen ‐ nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ácsmunkák, tetőfedési munkák, 
asztalosszerkezetek beépítése, épületgépészeti szerelési 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: - 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: [2] Rész száma:2 [2] Elnevezés: „A pári óvoda és rendelő épületének külső 
felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 1774963463 azonosítószámú projekt keretében 
építési munkák kivitelezése – II. részajánlati kör: Napelemes rendszer telepítése 

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: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./JKH Kft. (8600 Siófok, Honvéd u. 1/C; adószám: 11231271-2-14) 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő 
megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott 
nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági 
követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas 
 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 1.331.745,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 36 hónap 
 

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 ajánlattevő neve: 

TAM-BAU Kft. 
Az ajánlattevő neve: 

JKH Kft. 
Az ajánlattevő neve: 
Közmű-Alagút Zrt. 

 Az értékelés A 
részszempontok 

      

 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 

 Nettó vállalkozási díj  7 91,14 637,98 100 700 89,19 624,33 
 Vállalt jótállás  3 33,33 99,99 100 300 33,33 99,99 
 A súlyszámmal 

szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    1000   

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

  Az ajánlattevő neve: 
Építő és 

Városüzemeltető Kft. 
Az értékelés A részszempontok   

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  



szorzata 
Nettó vállalkozási díj  7 87,35 611,45 
Vállalt jótállás  3 33,33 99,99 
A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  711,44 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 2 

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 esetében a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, 
azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás 
alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig 
kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *100 
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás  
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

A 2. értékelési részszempont esetében a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, 
azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás 
alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig 
kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

Pontszám= X vizsgált / X legkedvezőbb *100 
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legmagasabb megajánlás  
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

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

JKH Kft. (8600 Siófok, Honvéd u. 1/C; adószám: 11231271-2-14) 
Nettó vállalkozási díj: nettó: 1.331.745,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, amely az 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő. 

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 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/03/13 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/03/08 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/03/08 (éééé/hh/nn) 

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 

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 
67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján – mindkét részajánlati kör esetében az ajánlatok 
értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy 
a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a 
bírálatot. 
Ennek megfelelően az ajánlatkérő az I. részajánlati kör esetében csak az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében TAM-BAU Kft., (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.; adószám: 
11295530-2-17) végezte el a bírálatot, így a JKH Kft. (8600 Siófok, Honvéd u. 1/C; adószám: 
11231271-2-14), a  Közmű-Alagút Zrt. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8. Adószám: 14683213-2-42) 
és az Építő és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.; adószám:11288833-2-17) 
ajánlattevők által benyújtott ajánlatok vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt 
bírálati cselekményekre, ezért ezen ajánlatok érvényessége nem állapítható meg. 

A bírálat alá nem vont ajánlattevők ajánlatainak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./JKH Kft. (8600 Siófok, Honvéd u. 1/C; adószám: 11231271-2-14) 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 37.100.999,- Ft 



2. Vállalt jótállás (hónap)   12 hónap 

2./ Közmű-Alagút Zrt. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8. Adószám: 14683213-2-42) 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 37.979.645,- Ft 
2. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 

3./ Építő és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.; adószám:11288833-2-17) 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 36.019.878,- Ft 
2. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 

 

A II. részajánlati kör esetében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében 
JKH Kft. (8600 Siófok, Honvéd u. 1/C; adószám: 11231271-2-14) végezte el a bírálatot, így a, a  
TAM-BAU Kft., (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.; adószám: 11295530-2-17) Közmű-Alagút Zrt. 
(1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8. Adószám: 14683213-2-42) és az Építő és Városüzemeltető Kft. 
(7090 Tamási, Szabadság u. 29.; adószám:11288833-2-17) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 
vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati cselekményekre, ezért ezen 
ajánlatok érvényessége nem állapítható meg. 

A bírálat alá nem vont ajánlattevők ajánlatainak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1./TAM-BAU Kft. 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.; adószám: 11295530-2-17) 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 1.461.277,- Ft 
2. Vállalt jótállás (hónap)   12 hónap 

2./ Közmű-Alagút Zrt. (1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8. Adószám: 14683213-2-42) 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 1.493.098,- Ft 
2. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 

3./ Építő és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.; adószám:11288833-2-17) 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 1.524.669,- Ft 
2. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 

 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

Az összegezést a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdése alapján ellenjegyzem: 
 

 


		2018-03-08T15:47:28+0100




