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Preambulum  
 
Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 2019. július 19-én 
kerültek megküldésre az EKR-en keresztül az ajánlatkérő által kiválasztott öt 
gazdasági szereplő részére. 
 
Ajánlattételi határidőre (2019.08.05. 12:00 óra) az alábbi ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot: 
 
Ajánlattev ő neve Székhelye 
Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

8086 Felcsút, Fő út 219. 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. 8086 Felcsút, Fő utca 217. 
Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 8086 Felcsút, Kassai utca 2. 
 
Az ajánlatok bontásárát az EKR 2019.08.05. 14:00 órakor végezte el. 
 
A beérkezett ajánlatok átvizsgálását követően a Plant-Orient 2002 Építőipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő ajánlata vonatkozásában hiánypótlási felhívás megküldése vált 
szükségessé. Hiánypótlási határidőre a Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő nem nyújtotta be hiánypótlását. 
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I. Ajánlatok formai, tartalmi megfelel őségének, hiányosságainak vizsgálata  
 
I/1. Plant-Orient 2002 Épít őipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata 

vonatkozásában:  
 
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 Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint ajánlattevő a 
12876569-2-07 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/1.3. Szakmai ajánlat vizsgálata  
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. FEJÉR-B.Á.L. Épít ő és Szolgáltató Zrt. 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 FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt., mint ajánlattevő a 25308673-2-07 
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  
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 nem nyújtotta be. 
 
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) 
 
Ajánlattevő - hiánypótlási lehetőséggel nem élve - nem az aktuális cégkivonat 
alapján adta meg a tényleges tulajdonosok nevét, címét a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
kb) pontja tekintetében az EKR űrlapon tett nyilatkozatában. 
 
A fenti nem megfelel ően elkészített nyilatkozat miatt ajánlattev ő ajánlatának a  
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytel ensége állapítható meg.  
 
 
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 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  
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 42 046 614 Ft forint. 
 
Az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 42 046 614 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 

Plant-Orient 2002 
Építőipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

42 046 888 NEM IGEN, nettó  
274 Ft-tal  

FEJÉR-B.Á.L. Építő 
és Szolgáltató Zrt. 

49 295 650 NEM IGEN, nettó  
7 249 036 Ft-tal 

Koch és S Építési és 
Szolgáltató Kft. 

49 295 650 NEM IGEN, nettó  
5 746 649 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. 
Plant-Orient 2002 Épít őipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
8086 Felcsút, Fő út 219. 
 
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. 
FEJÉR-B.Á.L. Épít ő és Szolgáltató Zrt. 
8086 Felcsút, Fő utca 217. 
 
Kiválasztásának indokai: 
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− 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):  

1. 
Koch és S Építési és Szolgáltató Kft. 
8086 Felcsút, Kassai utca 2. 
 
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelensége állapítható 
meg. 
Indokai: 

− Ajánlattevő nem az aktuális cégkivonat alapján adta meg a tényleges 
tulajdonosok nevét, címét a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében az 
EKR űrlapon tett nyilatkozatában. 

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 játszótér vagy játszókert 
építés helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (min. 0, max 5 
projekt) 

10 

4. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni 
munkákban résztvevő a jogszabályban 
meghatározott hátrányos helyzetű 
munkavállalók száma (min. 0, max. 5 fő) 

10 
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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 
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 

Plant-Orient 2002 
Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 

42 046 888 10,000 700,000 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és 
Szolgáltató Zrt. 

49 295 650 8,530 597,100 
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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: 
 
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 

Plant-Orient 2002 
Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 

12 hónap 3,333 33,33 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és 
Szolgáltató Zrt. 

12 hónap 3,333 33,33 

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

szakember játszótér vagy játszókert építés helyszín i irányításában 
szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max 5 projek t) 

 
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.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 játszótér vagy játszókert építés 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; 
 
- 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 
játszótér vagy 

játszókert építés 
helyszíni 

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

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 
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Plant-Orient 2002 
Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 

0 projekt 0 0 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és 
Szolgáltató Zrt. 

0 projekt 0 0 

 
 
4. A teljesítésbe bevonásra kerül ő helyszíni munkákban résztvev ő a 

jogszabályban meghatározott hátrányos helyzet ű munkavállalók száma 
(min. 0, max. 5 f ő) 

 
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 módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a megadott szélső 
értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszere. 
 
Amennyiben ajánlattevő nem kíván bevonni a teljesítésbe a jogszabályban 
meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók, akkor a felolvasólapon ezen 
értékelési szempontra ajánlattevő 0 értéket adjon meg. A „0” megajánlás nem 
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 
 
Amennyiben ajánlattevő a jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű 
munkavállalót kíván a teljesítésbe bevonni, akkor köteles az Útmutató 
ajánlattevőknek - 5. sz. minősítési formanyomtatvány kitölteni és cégszerűen aláírni 
és benyújtani, valamint csatolni a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” 
igazolásának dokumentumát ajánlatához. 
 
- amennyiben ajánlattevő nem von be a teljesítésbe a jogszabályban meghatározott 
hátrányos helyzetű munkavállalók „0” ajánl meg, akkor az ajánlat értékelés során 
adható pontszám alsó határával megegyező 0 pontot kap; 
 
- a legkedvezőbb 5 fő vagy több fő jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű 
munkavállaló bevonása esetén az ajánlat az értékelés során adható pontszám felső 
határával megegyező 10 pontot kap; 
 
- a 0 és 5 fő jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása 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 teljesítésbe bevonásra kerülő jogszabályban meghatározott 
hátrányos helyzetű munkavállalók száma 
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( ) minminmax5
PPP

A
P vizsgált +−×=

 
 
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
 súlyszám: 10 

Ajánlattev ő A teljesítésbe 
bevonásra kerül ő 

helyszíni 
munkákban 
résztvev ő a 

jogszabályban 
meghatározott 

hátrányos 
helyzet ű 

munkavállalók 
száma (min. 0, 

max. 5 fő) 

Pontszám  Súlyozott 
pontszám 

Plant-Orient 2002 
Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 

0 fő 0 0 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és 
Szolgáltató Zrt. 

0 fő 0 0 

 
 
5. Összpontszám meghatározása  
 

Ajánlattev ő Súlyozott 
összpontszám 

Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 

733,330 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. 630,430 

V. Javaslattétel az eljárás nyertesére  
 
Plant-Orient 2002 Épít őipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
8086 Felcsút, Fő út 219. 
 
Összesített súlyozott pontszáma:  733,330 
 
Egyösszegű ajánlati ára: nettó 42 046 888 Ft 
 
Kiválasztásának indokai: 
 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer 

szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; 
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 Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló 
fedezet összegét nettó 274 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 7 249 036 Ft-tal - meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. 
A fedezeten felüli többletforrás összeg ajánlatkérő pénzügyi forrásaiban 
nem áll rendelkezésre. 

 
 
 
 
 
Kelt: Tata, 2019. augusztus 27. 
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