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Preambulum  
 
Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 2019. július 03-án 
kerültek megküldésre az EKR-en keresztül az ajánlatkérő által kiválasztott 
részenként öt gazdasági szereplő részére. 
 
Ajánlattételi határidőre (2019.07.22. 12:00 óra) az alábbi ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot: 
 
1. rész vonatkozásában: 
Ajánlattev ő neve Székhelye 
REAL-RENT Kft. 8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz. 
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9. 

 
2. rész vonatkozásában: 
Ajánlattev ő neve Székhelye 
Dencs-Bau Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

2800 Tatabánya, Belterület 5201/18 

WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft. 2800 Tatabánya, Mályva utca 2/2. 
Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 8086 Felcsút, Kassai utca 2. 
 
Az ajánlatok bontásárát az EKR 2019.07.22. 14:00 órakor végezte el. 
 
A beérkezett ajánlatok átvizsgálását követően mind az öt ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában hiánypótlási felhívás megküldése vált szükségessé. Hiánypótlási 
határidőre ajánlattevők benyújtották hiánypótlásukat. 
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1. rész 

I. Ajánlatok formai, tartalmi megfelel őségének, hiányosságainak vizsgálata  
 
I/1. REAL-RENT Kft. ajánlata vonatkozásában:  
 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőre benyújtotta. 
 
I/1.1. Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentu mokban meghatározott 

előírásoknak való megfelel őségének ellen őrzése 
 
Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak 
való megfelelőségének vizsgálata megtörtént. (ld. a csatolt Ajánlatok és 
hiánypótlások (ha nyújtott be az Ajánlattevő) formai és tartalmi ellenőrzése táblázat) 
 
Ajánlattev ő ajánlata megfelel a Kbt. és a közbeszerzési dokume ntumokban 
meghatározott el őírásoknak.  
 
 
I/1.2. Kizáró okok hiányának vizsgálata  
 
A REAL-RENT Kft., mint ajánlattevő a 12813108-2-19 adószám alapján: 
 
Kizáró okok vizsgálata: 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja és a Kbt. 63. § (1) d) pontja szerinti 
kizáró okok hiánya a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzésre 
került (ld. Lekérdezések.zip) 
 
Az előírt kizáró okok vizsgálata megtörtént. (ld. Melléklet - Kizáró okok hiányának 
vizsgálata táblázat) 
 
Az ajánlattev ő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.  
 
 
I/1.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
Ajánlattevő az ajánlatához benyújtott a teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés 
helyszíni munkálatait irányító szakember szakmai önéletrajzával igazolta a 
felolvasólapon megadott szakmai gyakorlat meglétét. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés az előírásoknak 
megfelelően lettek elkészítve. 
 
Ajánlattev ő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokum entumokban  
megadott el őírásoknak megfelel ően készítette el szakmai ajánlatát.  
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I/2. ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedel mi Kft. ajánlata 
vonatkozásában:  

 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőre benyújtotta. 
 
I/2.1. Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentu mokban meghatározott 

előírásoknak való megfelel őségének ellen őrzése 
 
Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak 
való megfelelőségének vizsgálata megtörtént. (ld. a csatolt Ajánlatok és 
hiánypótlások (ha nyújtott be az Ajánlattevő) formai és tartalmi ellenőrzése táblázat) 
 
Ajánlattev ő ajánlata megfelel a Kbt. és a közbeszerzési dokume ntumokban 
meghatározott el őírásoknak.  
 
 
I/2.2. Kizáró okok hiányának vizsgálata  
 
Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint ajánlattevő a 
12813696-2-07 adószám alapján: 
 
Kizáró okok vizsgálata: 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja és a Kbt. 63. § (1) d) pontja szerinti 
kizáró okok hiánya a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzésre 
került (ld. Lekérdezések.zip) 
 
Az előírt kizáró okok vizsgálata megtörtént. (ld. Melléklet - Kizáró okok hiányának 
vizsgálata táblázat) 
 
Az ajánlattev ő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.  
 
 
I/2.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
Ajánlattevő az ajánlatához benyújtott a teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés 
helyszíni munkálatait irányító szakember szakmai önéletrajzával igazolta a 
felolvasólapon megadott szakmai gyakorlat meglétét. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés az előírásoknak 
megfelelően lettek elkészítve. 
 
Ajánlattev ő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokum entumokban  
megadott el őírásoknak megfelel ően készítette el szakmai ajánlatát.  
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I/3. Tiszaszolg Épít ő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata 
vonatkozásában:  
 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőre benyújtotta. 
 
I/3.1. Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentu mokban meghatározott 

előírásoknak való megfelel őségének ellen őrzése 
 
Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak 
való megfelelőségének vizsgálata megtörtént. (ld. a csatolt Ajánlatok és 
hiánypótlások (ha nyújtott be az Ajánlattevő) formai és tartalmi ellenőrzése táblázat) 
 
Ajánlattev ő ajánlata megfelel a Kbt. és a közbeszerzési dokume ntumokban 
meghatározott el őírásoknak.  
 
 
I/3.2. Kizáró okok hiányának vizsgálata  
 
A Tiszaszolg Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint ajánlattevő a 11593003-2-
06 adószám alapján: 
 
Kizáró okok vizsgálata: 
- Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hiánya a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzésre került (ld. 
Lekérdezések.zip) 
 
Az előírt kizáró okok vizsgálata megtörtént. (ld. Melléklet - Kizáró okok hiányának 
vizsgálata táblázat) 
 
Az ajánlattev ő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.  
 
 
I/3.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
Ajánlattevő az ajánlatához benyújtott a teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 
szakember szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai 
gyakorlat meglétét. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár alapját képező árazott költségvetések az előírásoknak 
megfelelően lettek elkészítve. 
 
Ajánlattev ő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokum entumokban  
megadott el őírásoknak megfelel ően készítette el szakmai ajánlatát.  
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II. Egyösszeg ű ajánlati árak vizsgálata  
 
A beruházás becsült értéke: nettó 95 310 460 Ft forint. 
 
Az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 95 310 460 forint. 
 

Ajánlattev ő Egyösszeg ű 
ajánlati ár (nettó 

HUF) 

Az 
egyösszeg ű 
ajánlati ár 

aránytalanul 
alacsony 

vállalási ár 

Az egyösszeg ű 
ajánlati ár 

meghaladja a 
rendelkezésre 
álló fedezetet 

REAL-RENT Kft. 109 959 750 NEM IGEN, nettó  
14 649 290 Ft-tal  

ORINOCO '2002 
Ipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

94 447 047 NEM NEM 

 
Az ajánlattevők egyösszegű ajánlati árai a becsült értékhez képest nem aránytalanul 
alacsony vállalási árak. (ld. Melléklet - Az aránytalanul alacsony vállalási ár 
meglétének vizsgálata táblázat) 

III. Érvényes és érvénytelen ajánlatok, érvényesség  és érvénytelenség 
indokai  

 
Érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattev ők és kiválasztásának indoka(i):  
 
1. 
REAL-RENT Kft. 
8428 Borzavár, 0102/12 Hrsz. 
 
Kiválasztásának indokai: 

− Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott 
előírásoknak megfelel; 

− Az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok; 
− Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a 
szakmai ajánlatát. 

 
2. 
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kf t. 
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9. 
 
Kiválasztásának indokai: 

− Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott 
előírásoknak megfelel; 

− Az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok; 
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− Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a 
szakmai ajánlatát. 

 
 

Érvénytelen ajánlatot benyújtott ajánlattev ők és ajánlatuk érvénytelenségének 
indoka(i):  

NINCS 

IV. Érvényes ajánlatok értékelése  
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint értékeli az alábbi 
részszempontok figyelembevételével: 
 

Részszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 
hónap, maximum 36 hónap) 

10 

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő az 
építkezés helyszíni munkálatait irányító 
szakember útfelújítás vagy útépítés 
helyszíni irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 0, max 5 projekt) 

10 

4. Ajánlattevő rendelkezik-e építőipari 
kivitelezésre vonatkozó 
minőségirányítási rendszer 
tanúsítvánnyal (pld.: ISO 9001) 

5 

5. Ajánlattevő rendelkezik-e építőipari 
kivitelezésre vonatkozó 
környezetközpontú irányítási rendszer 
tanúsítvánnyal (pld.: ISO 14001) 

5 

 
Pontozás: 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 
 
 
1. Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF)  
 
Pontozás: 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja 



Út és járda felújítás és parkoló építés Felcsúton 
Ajánlatok értékelése 10/25. oldal 

Ajánlatok értékelése  10/25. oldal 

szerinti a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 
módszerével az alábbiak szerint: 
 
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. 
 
A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: 
 
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 
P max = adható pontszám felső határa 
 
P min = adható pontszám alsó határa 
 
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 

( ) minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb +−×=  

 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 
 súlyszám: 70 

Ajánlattev ő Egyösszeg ű 
ajánlati ár 

(nettó HUF) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

REAL-RENT Kft. 109 959 750 8,589 601,230 
ORINOCO '2002 Ipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

94 447 047 10,000 700,000 

 
 

2. Többletjótállás id őtartama (minimum 0, maximum 36 hónap)  

 
Pontozás: 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás 
módszerével az alábbiak szerint: 
 
- a 0 hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; 
 
- a 36 vagy annál több hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; 
 
- a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállási időt tartalmazó ajánlat pontszáma az 
alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
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P max = adható pontszám felső határa 
 
P min = adható pontszám alsó határa 
 
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 
A vizsgált = a vizsgált jótállási idő hónapban 
 

minminmax )(
36

0
PPP

A
P vizsgált +−×

−
=  

 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 
 súlyszám: 10 

Ajánlattev ő Többletjótállás 
időtartama 
(minimum 0 

hónap, maximum 
36 hónap 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

REAL-RENT Kft. 0 hónap 0 0 
ORINOCO '2002 Ipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

24 hónap 6,667 66,67 

 
 
3. A teljesítésbe bevonásra kerül ő az építkezés helyszíni munkálatait irányító 

szakember útfelújítás vagy útépítés helyszíni irány ításában szerzett 
szakmai tapasztalata (min. 0, max 5 projekt)  

 
Pontozás: 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás 
módszerével az alábbiak szerint: 
 
A teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés helyszíni munkálatait irányító 
szakember útfelújítás vagy útépítés helyszíni irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata kerül értékelésre a projektek számának figyelembevételével. 
 
Amennyiben ajánlattevő nem csatolja a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember 
szakmai önéletrajzát, akkor az ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező 0 pontot kap. 
 
- szakmai tapasztalat hiánya esetén (0 projekt) az ajánlat értékelés során adható 
pontszám alsó határával megegyező 0 pontot kap; 
 
- a legkedvezőbb 5 vagy több projektben való részvétel esetén az ajánlat az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 10 pontot kap; 
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- a 0 és 5 projektben való részvétel esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra. 
 
P max = adható pontszám felső határa 
 
P min = adható pontszám alsó határa 
 
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 
A vizsgált = a vizsgált projekt szám 
 

( ) minminmax5
PPP

A
P vizsgált +−×=

 
 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 súlyszám: 10 

Ajánlattev ő A teljesítésbe 
bevonásra kerül ő 

az építkezés 
helyszíni 

munkálatait 
irányító 

szakember 
útfelújítás vagy 

útépítés helyszíni 
irányításában 

szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 
0, max 5 projekt) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

REAL-RENT Kft. 9 projekt 10 100 
ORINOCO '2002 Ipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

5 projekt 10 100 

 
 
4. Ajánlattev ő rendelkezik-e épít őipari kivitelezésre vonatkozó 

minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal (pld.: ISO 90 01) 
 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 2. számú melléklet B/A) pontja szerinti 
közvetlen pontkiosztás módszere. 
 
- amennyiben ajánlattevő rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 10 pontot kap; 
 
- amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 0 pontot 
kap. 
 



Út és járda felújítás és parkoló építés Felcsúton 
Ajánlatok értékelése 13/25. oldal 

Ajánlatok értékelése  13/25. oldal 

 súlyszám: 5 
Ajánlattev ő Ajánlattev ő 

rendelkezik-e 
építőipari 

kivitelezésre 
vonatkozó 

minőségirányítási 
rendszer 

tanúsítvánnyal 
(pld.: ISO 9001) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

REAL-RENT Kft. IGEN 10 50 
ORINOCO '2002 Ipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

NEM 0 0 

 
 
5. Ajánlattev ő rendelkezik-e épít őipari kivitelezésre vonatkozó 

környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnya l (pld.: ISO 14001)  
 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 2. számú melléklet B/A) pontja szerinti 
közvetlen pontkiosztás módszere. 
 
- amennyiben ajánlattevő rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 10 pontot kap; 
 
- amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 0 pontot 
kap. 
 
 súlyszám: 5 

Ajánlattev ő Ajánlattev ő 
rendelkezik-e 

építőipari 
kivitelezésre 
vonatkozó 

környezetközpontú 
irányítási rendszer 

tanúsítvánnyal 
(pld.: ISO 14001) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

REAL-RENT Kft. IGEN 10 50 
ORINOCO '2002 Ipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

NEM 0 0 

 
 
6. Összpontszám meghatározása  
 

Ajánlattev ő Súlyozott 
összpontszám 

REAL-RENT Kft. 801,230 
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 866,670 
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V. Javaslattétel az eljárás nyertesére  
 
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kf t. 
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9. 
 
Összesített súlyozott pontszáma:  866,670 
 
Egyösszegű ajánlati ára: nettó 94 447 047 Ft 
 
Kiválasztásának indokai: 
 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer 

szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; 
 Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló 

fedezet összegét. 

VI. Javaslattétel a nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattev őre:  

 
Ajánlatkér ő ne hirdessen a nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattev őt! 
 
Indoka: 
 A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint 

legelőnyösebb ajánlatot követő érvényes ajánlat egyösszegű ajánlati ára – 
nettó 14.649.290 Ft-tal - meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
összegét. A fedezeten felüli többletforrás összeg ajánlatkérő pénzügyi 
forrásaiban nem áll rendelkezésre. 
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2. rész 

I. Ajánlatok formai, tartalmi megfelel őségének, hiányosságainak vizsgálata  
 
I/1. Dencs-Bau Épít őipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata 

vonatkozásában:  
 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőre benyújtotta. 
 
I/1.1. Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentu mokban meghatározott 

előírásoknak való megfelel őségének ellen őrzése 
 
Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak 
való megfelelőségének vizsgálata megtörtént. (ld. a csatolt Ajánlatok és 
hiánypótlások (ha nyújtott be az Ajánlattevő) formai és tartalmi ellenőrzése táblázat) 
 
Ajánlattev ő ajánlata megfelel a Kbt. és a közbeszerzési dokume ntumokban 
meghatározott el őírásoknak.  
 
 
I/1.2. Kizáró okok hiányának vizsgálata  
 
A Dencs-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint ajánlattevő a 
26232948-2-11 adószám alapján: 
 
Kizáró okok vizsgálata: 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja és a Kbt. 63. § (1) d) pontja szerinti 
kizáró okok hiánya a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzésre 
került (ld. Lekérdezések.zip) 
 
Az előírt kizáró okok vizsgálata megtörtént. (ld. Melléklet - Kizáró okok hiányának 
vizsgálata táblázat) 
 
Az ajánlattev ő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.  
 
 
I/1.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
Ajánlattevő az ajánlatához benyújtott a teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés 
helyszíni munkálatait irányító szakember szakmai önéletrajzával igazolta a 
felolvasólapon megadott szakmai gyakorlat meglétét. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés az előírásoknak 
megfelelően lettek elkészítve. 
 
Ajánlattev ő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokum entumokban  
megadott el őírásoknak megfelel ően készítette el szakmai ajánlatát.  
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I/2. WHT Mix Épít őipari és Kereskedelmi Kft. ajánlata vonatkozásában:  
 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőre benyújtotta. 
 
I/2.1. Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentu mokban meghatározott 

előírásoknak való megfelel őségének ellen őrzése 
 
Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak 
való megfelelőségének vizsgálata megtörtént. (ld. a csatolt Ajánlatok és 
hiánypótlások (ha nyújtott be az Ajánlattevő) formai és tartalmi ellenőrzése táblázat) 
 
Ajánlattev ő ajánlata megfelel a Kbt. és a közbeszerzési dokume ntumokban 
meghatározott el őírásoknak.  
 
 
I/2.2. Kizáró okok hiányának vizsgálata  
 
A WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft., mint ajánlattevő a 23447617-2-11 
adószám alapján: 
 
Kizáró okok vizsgálata: 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja és a Kbt. 63. § (1) d) pontja szerinti 
kizáró okok hiánya a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzésre 
került (ld. Lekérdezések.zip) 
 
Az előírt kizáró okok vizsgálata megtörtént. (ld. Melléklet - Kizáró okok hiányának 
vizsgálata táblázat) 
 
Az ajánlattev ő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.  
 
 
I/2.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
Ajánlattevő az ajánlatához benyújtott a teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés 
helyszíni munkálatait irányító szakember szakmai önéletrajzával igazolta a 
felolvasólapon megadott szakmai gyakorlat meglétét. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés az előírásoknak 
megfelelően lettek elkészítve. 
 
Ajánlattev ő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokum entumokban  
megadott el őírásoknak megfelel ően készítette el szakmai ajánlatát.  
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I/3. Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. ajánlata  vonatkozásában:  
 
Ajánlattevő hiánypótlását határidőre benyújtotta. 
 
I/3.1. Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentu mokban meghatározott 

előírásoknak való megfelel őségének ellen őrzése 
 
Az ajánlat Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak 
való megfelelőségének vizsgálata megtörtént. (ld. a csatolt Ajánlatok és 
hiánypótlások (ha nyújtott be az Ajánlattevő) formai és tartalmi ellenőrzése táblázat) 
 
Ajánlattev ő ajánlata megfelel a Kbt. és a közbeszerzési dokume ntumokban  
meghatározott el őírásoknak.  
 
 
I/3.2. Kizáró okok hiányának vizsgálata  
 
A Koch és S Építési és Szolgáltató Kft., mint ajánlattevő a 11459563-2-07 adószám 
alapján: 
 
Kizáró okok vizsgálata: 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja és a Kbt. 63. § (1) d) pontja szerinti 
kizáró okok hiánya a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzésre 
került (ld. Lekérdezések.zip) 
 
Az előírt kizáró okok vizsgálata megtörtént. (ld. Melléklet - Kizáró okok hiányának 
vizsgálata táblázat) 
 
Az ajánlattev ő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.  
 
 
I/3.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
Ajánlattevő az ajánlatához benyújtott a teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés 
helyszíni munkálatait irányító szakember szakmai önéletrajzával igazolta a 
felolvasólapon megadott szakmai gyakorlat meglétét. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés az előírásoknak 
megfelelően lettek elkészítve. 
 
Ajánlattev ő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokum entumokban  
megadott el őírásoknak megfelel ően készítette el szakmai ajánlatát.  

II. Egyösszeg ű ajánlati árak vizsgálata  
 
A beruházás becsült értéke: nettó 75 214 482 Ft forint. 
 
Az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 75 214 482 forint. 
 

Ajánlattev ő Egyösszeg ű 
ajánlati ár (nettó 

Az 
egyösszeg ű 

Az egyösszeg ű 
ajánlati ár 
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HUF) ajánlati ár 
aránytalanul 

alacsony 
vállalási ár 

meghaladja a 
rendelkezésre 
álló fedezetet 

Dencs-Bau 
Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

89 556 225 NEM IGEN, nettó  
14 341 743 Ft-tal  

WHT Mix Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. 

90 357 699 NEM IGEN, nettó  
15 143 217 Ft-tal 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 

81 706 710 NEM IGEN, nettó  
6 492 228 Ft-tal 

 
Az ajánlattevők egyösszegű ajánlati árai a becsült értékhez képest nem aránytalanul 
alacsony vállalási árak. (ld. Melléklet - Az aránytalanul alacsony vállalási ár 
meglétének vizsgálata táblázat) 

III. Érvényes és érvénytelen ajánlatok, érvényesség  és érvénytelenség 
indokai  

 
Érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattev ők és kiválasztásának indoka(i):  
 
1. 
Dencs-Bau Épít őipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2800 Tatabánya, Belterület 5201/18 
 
Kiválasztásának indokai: 

− Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott 
előírásoknak megfelel; 

− Az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok; 
− Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a 
szakmai ajánlatát. 

 
2. 
WHT Mix Épít őipari és Kereskedelmi Kft. 
2800 Tatabánya, Mályva utca 2/2. 
 
Kiválasztásának indokai: 

− Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott 
előírásoknak megfelel; 

− Az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok; 
− Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a 
szakmai ajánlatát. 

 
3. 
Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 
8086 Felcsút, Kassai utca 2. 
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Kiválasztásának indokai: 
− Az ajánlat a Kbt. és az ajánlati dokumentumokban meghatározott 

előírásoknak megfelel; 
− Az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok; 
− Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a 
szakmai ajánlatát. 

 

Érvénytelen ajánlatot benyújtott ajánlattev ők és ajánlatuk érvénytelenségének 
indoka(i):  

NINCS 

IV. Érvényes ajánlatok értékelése  
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint értékeli az alábbi 
részszempontok figyelembevételével: 
 

Részszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 
hónap, maximum 36 hónap) 

10 

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő az 
építkezés helyszíni munkálatait irányító 
szakember járdafelújítás vagy járdaépítés 
helyszíni irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 0, max 5 projekt) 

10 

4. Ajánlattevő rendelkezik-e építőipari 
kivitelezésre vonatkozó minőségirányítási 
rendszer tanúsítvánnyal (pld.: ISO 9001) 

5 

5. Ajánlattevő rendelkezik-e építőipari 
kivitelezésre vonatkozó 
környezetközpontú irányítási rendszer 
tanúsítvánnyal (pld.: ISO 14001) 

5 

 
Pontozás: 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 
 
 
1. Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF)  
 
Pontozás: 
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A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja 
szerinti a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 
módszerével az alábbiak szerint: 
 
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. 
 
A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: 
 
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 
P max = adható pontszám felső határa 
 
P min = adható pontszám alsó határa 
 
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 

( ) minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb +−×=  

 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 
 súlyszám: 70 

Ajánlattev ő Egyösszeg ű 
ajánlati ár 

(nettó HUF) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

Dencs-Bau Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

89 556 225 9,124 638,680 

WHT Mix Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

90 357 699 9,043 633,010 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 81 706 710 10,000 700,000 

 
 

2. Többletjótállás id őtartama (minimum 0, maximum 36 hónap)  

 
Pontozás: 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás 
módszerével az alábbiak szerint: 
 
- a 0 hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; 
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- a 36 vagy annál több hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; 
 
- a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállási időt tartalmazó ajánlat pontszáma az 
alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 
P max = adható pontszám felső határa 
 
P min = adható pontszám alsó határa 
 
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 
A vizsgált = a vizsgált jótállási idő hónapban 
 

minminmax )(
36

0
PPP

A
P vizsgált +−×

−
=  

 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 
 súlyszám: 10 

Ajánlattev ő Többletjótállás 
időtartama 
(minimum 0 

hónap, maximum 
36 hónap 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

Dencs-Bau Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

18 hónap 5 50 

WHT Mix Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

12 hónap 3,333 33,33 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 

24 hónap 6,667 66,67 

 
 
3. A teljesítésbe bevonásra kerül ő az építkezés helyszíni munkálatait irányító 

szakember járdafelújítás vagy járdaépítés helyszíni  irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (min. 0, max 5 projekt)  

 
Pontozás: 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás 
módszerével az alábbiak szerint: 
 
A teljesítésbe bevonásra kerülő az építkezés helyszíni munkálatait irányító 
szakember járdafelújítás vagy járdaépítés helyszíni irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata kerül értékelésre a projektek számának figyelembevételével. 
 



Út és járda felújítás és parkoló építés Felcsúton 
Ajánlatok értékelése 22/25. oldal 

Ajánlatok értékelése  22/25. oldal 

Amennyiben ajánlattevő nem csatolja a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember 
szakmai önéletrajzát, akkor az ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező 0 pontot kap. 
 
- szakmai tapasztalat hiánya esetén (0 projekt) az ajánlat értékelés során adható 
pontszám alsó határával megegyező 0 pontot kap; 
 
- a legkedvezőbb 5 vagy több projektben való részvétel esetén az ajánlat az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 10 pontot kap; 
 
- a 0 és 5 projektben való részvétel esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra. 
 
P max = adható pontszám felső határa 
 
P min = adható pontszám alsó határa 
 
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 
A vizsgált = a vizsgált projekt szám 
 

( ) minminmax5
PPP

A
P vizsgált +−×=

 
 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 súlyszám: 10 

Ajánlattev ő A teljesítésbe 
bevonásra kerül ő 

az építkezés 
helyszíni 

munkálatait 
irányító 

szakember 
járdafelújítás vagy 

járdaépítés 
helyszíni 

irányításában 
szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 
0, max 5 projekt) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

Dencs-Bau Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

5 projekt 10 100 

WHT Mix Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

5 projekt 10 100 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 

5 projekt 10 100 
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4. Ajánlattev ő rendelkezik-e épít őipari kivitelezésre vonatkozó 
minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal (pld.: ISO 90 01) 

 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 2. számú melléklet B/A) pontja szerinti 
közvetlen pontkiosztás módszere. 
 
- amennyiben ajánlattevő rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 10 pontot kap; 
 
- amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 0 pontot 
kap. 
 
 súlyszám: 5 

Ajánlattev ő Ajánlattev ő 
rendelkezik-e 

építőipari 
kivitelezésre 
vonatkozó 

minőségirányítási 
rendszer 

tanúsítvánnyal 
(pld.: ISO 9001) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

Dencs-Bau Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

NEM 0 0 

WHT Mix Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

NEM 0 0 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 

NEM 0 0 

 
 
5. Ajánlattev ő rendelkezik-e épít őipari kivitelezésre vonatkozó 

környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnya l (pld.: ISO 14001)  
 
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 2. számú melléklet B/A) pontja szerinti 
közvetlen pontkiosztás módszere. 
 
- amennyiben ajánlattevő rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 10 pontot kap; 
 
- amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal, akkor 0 pontot 
kap. 
 
 súlyszám: 5 

Ajánlattev ő Ajánlattev ő 
rendelkezik-e 

építőipari 
kivitelezésre 
vonatkozó 

környezetközpontú 
irányítási rendszer 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 
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tanúsítvánnyal 
(pld.: ISO 14001) 

Dencs-Bau Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

NEM 0 0 

WHT Mix Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

NEM 0 0 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 

NEM 0 0 

 
 
6. Összpontszám meghatározása  
 

Ajánlattev ő Súlyozott 
összpontszám 

Dencs-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 788,680 
WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft. 766,340 
Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 866,670 

V. Javaslattétel az eljárás nyertesére  
 
Amennyiben ajánlatkérő a nettó 6 492 228 Ft többletforrást biztosítani tudja: 
 
Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 
8086 Felcsút, Kassai utca 2. 
 
Összesített súlyozott pontszáma:  866,670 
 
Egyösszegű ajánlati ára: nettó 81 706 710 Ft 
 
Kiválasztásának indokai: 
 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer 

szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; 
 Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló 

fedezet összegét nettó 6 492 228 Ft-tal, mely többletforrást ajánlatkérő 
pénzügyi forrásaiból biztosítani tud. 

VI. Javaslattétel a nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattev őre:  

 
Ajánlatkér ő ne hirdessen a nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattev őt! 
 
Indoka: 
 A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint 

legelőnyösebb ajánlatot követő érvényes ajánlat egyösszegű ajánlati ára – 
nettó 14.341.743 Ft-tal - meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
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összegét. A fedezeten felüli többletforrás összeg ajánlatkérő pénzügyi 
forrásaiban nem áll rendelkezésre. 

 
 
 
 
Kelt: Tata, 2019. augusztus 07. 
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 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 lajstromszám: 00324 


