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Tárgy: 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

2015. május 20-26-án, és a közvetlenül azt megelőző időszakban bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk 

helyreállítása a vis maior program keretében 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

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: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

Postai cím: Városház tér 3. 

Város: Szentendre Postai irányítószám: 2000 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 2015. május 20-26-án, és a közvetlenül azt megelőző időszakban bekövetkezett, rendkívüli 

időjárás okozta károk helyreállítása a vis maior program keretében 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

2015. május 20-26-án, és a közvetlenül azt megelőző időszakban bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk 

helyreállítása a vis maior program keretében 

 

Petőfi Sándor utca 1170, 95/2 hrsz  

Hordaléktól eltömődött vízelvezető árok, a murvás 

burkolat tönkre ment, aszfaltozott útburkolat 

tönkrement, az átereszek tönkrementek 

 

121/1 utca 121/1 hrsz 

Járhatatlan mart aszfaltos út, rézsű megtámasztás 

tönkrement 

 

Vadrózsa utca 495 hrsz  

Vízmosásokkal árkolt murvás út, tönkrement 

nagykockakő burkolat (részben), hordalékkal 

telítődött árok 

 

Iskola (Hrabina utca 1167 hrsz 

Vízmosásokkal szabdalt murvás út, hordalékkal 

telítődött árok 

 

Kékes utca 04/205, 656, 1130 – 1143, kivéve 1135 hrsz 

Vízmosásokkal szabdalt murvás út 

 

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet 
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IV.1.2) Az eljárás fajtája:Kbt. 115. § szerinti tárgyalás nélküli 

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

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

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: 2016/06/15  (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 2015. május 20-26-án, és a közvetlenül azt megelőző időszakban 

bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása a vis maior program keretében 

 

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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. 

Ajánlattevő neve: C-Sped 84 Kft. 

Ajánlattevő címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 9. 

Ajánlat 

Vállalkozási díj: 36187052 Ft +ÁFA 

Jótállási idő: 12 hónap 

 

2. 

Ajánlattevő neve: Kiszi-Kő Plusz Kft. 

Ajánlattevő címe: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.; lev.cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 26.  

Ajánlat 

Vállalkozási díj: 36131083 Ft +ÁFA 

Jótállási idő: 15 hónap 

 

3. 

Ajánlattevő neve: ProMat-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe: 2724 Újlengyel, Határ út 12. 
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Ajánlat 

Vállalkozási díj: 36467480 Ft +ÁFA 

Jótállási idő: 12 hónap 

Ajánlattevők alkalmasságukat megfelelően igazolták. 

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: 

Kiszi-Kő Plusz Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

C-Sped 84 Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

ProMat-Bau Kft. 

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 

Vállalkozási díj 50                 

100,00     

 

         5 

000,00     

 

                   

99,85     

 

         4 

992,34     

 

                    

99,09     

 

          4 

954,34     

 

Jótállási idő 50                 

100,00     

 

         5 

000,00     

 

                   

80,20     

 

         4 

010,00     

 

                    

80,20     

 

          4 

010,00     

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        10 

000,00     

 

         9 

002,34     

 

          8 

964,34     

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

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:  

Az 1. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a 2. értékelési szempont esetében a 

legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az alkalmazandó képlet: 

1. részszempont: 

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 99 + 1 

2. részszempont: 

P= (Avizsgált /Alegjobb) * 99 + 1 

Az fentebbi képletek esetében 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot 
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elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül 

- a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó 

ajánlatot tevő. 

Valamennyi bírálati szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók. A nulla, a 

törtszámban kifejezett, a negatív előjelű megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 

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

Ajánlattevő neve: Kiszi-Kő Plusz Kft. 

Ajánlattevő címe: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.; lev.cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 26.  

Ajánlat 

Vállalkozási díj: 36131083 Ft +ÁFA 

Jótállási idő: 15 hónap 

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, 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: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

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

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (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 

 


