
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Balatonkenese Város Önkormányzata 

Postai cím: Béri Balogh Ádám tér 1. 

Város: Balatonkenese Postai irányítószám: 8174 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Közutak felújítása vállalkozási szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbi munkák elvégzése a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki 

tartalommal:  

Az utakat burkolatuk, károsodásuk alapján három fő csoportba lehet sorolni.  

1. Belterület kőzúzalékos út, felülete kimosódott. Az eredeti állapot visszaállításához alapozás, zúzottkő pótlásos 

kátyúzása szükséges.  

2. Aszfaltos utak felületükön iszapfelhordásossá váltak, kátyúsodtak. Eredeti állapot helyreállításához takarítás, 

szennyezés-mentesítés,kátyúzás, aszfaltozás szükséges  

3. Belterületi kőzúzalékos utak vízmosásossá váltak. Eredeti állapotba történő helyreállításuk a teljes felület 

újraépítésével történhet. 

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. 03.31. 

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: Közutak felújítása vállalkozási szerződés 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: 4 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve:  Képli és Társa Bt. 

Ajánlattevő székhelye:          8127 Aba, Kossuth L. u. 160. 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek. 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban): nettó 42.601.485,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 36 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 1 %/nap 

 

Ajánlattevő neve:  ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. 

Ajánlattevő székhelye:          8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek. 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban): nettó 45.867.100,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 36 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 0,5 %/nap 

 

Ajánlattevő neve:  Via Vomito Kft. 

Ajánlattevő székhelye:          8200 Veszprém, Kádártai út 27. 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek. 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban): nettó 44.093.300,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 36 hónap 

                                                 Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 0,5 %/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 
Képli és Társa Bt. ÚTÉPPARK Útépítő és 

Mélyépítő Kft. Via Vomito 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 
Egyösszegű átalányár 

= vállalkozói ár (nettó 

Ft-ban) 

70 10,00 700,00 9,37 655,90 9,73 681,10 

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

Késedelmi kötbér 

mértéke (%/nap) 
10 10,00 100,00 5,50 55,00 5,50 55,00 

A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

90 --- 1.000,00 --- 910,90 --- 936,10 

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:  Képli és Társa Bt. 

Ajánlattevő címe:  8127 Aba, Kossuth L. u. 160. 

Ellenszolgáltatás összege: 

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban): nettó 42.601.485,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 36 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 1 %/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: földmunka, aszfaltozási 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: 

ALBA-DON Kft. (8000 Székesfehérvár, Kassai u. 124.) 

 

Indokolás: 

Ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének (2017. május 26. 9:00 óra) lejártát követően postai úton nyújtotta 

be ajánlatát (2017. május 26-án, kedden 9 óra 30 perckor Ajánlatkérő címére beérkezett), melyet ajánlatkérő képviselője – a Kbt. 68. § 

(6) bekezdésének rendelkezésére is figyelemmel –, az ajánlatot elkésetten benyújtó Ajánlattevő személyének megállapítása érdekében 

felbontott. 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogalapra tekintettel érvénytelen, mert azt az ajánlattételi határidő 

lejárta után nyújtották be. 

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 …. 

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

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

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

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: Nem releváns   

 

Kapja: 

- Képli Szabolcs (Képli és Társa Bt.) E-mail: kepliestarsabt@gmail.com  

- Skobrák András (ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.) E-mail: skobrak.andras@uteppark.hu  

- Mátics Zoltán (Via Vomito Kft.) E-mail: viavomito@invitel.hu   

- Donner István (ALBA-DON Kft.) E-mail: donner72@freemail.hu 

 
Ellenjegyezte: 

Dr. Vágner Elza ügyvéd 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstrom száma: 00667) 

mailto:kepliestarsabt@gmail.com
mailto:skobrak.andras@uteppark.hu
mailto:viavomito@invitel.hu
mailto:donner72@freemail.hu

