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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlati ár (nettó forint): 
260 415 799 
M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember alkalmassági 
minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata  
(min. 0 hónap és max. 36 hónap): 
48 
Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva 
(a minimálisan előírt 24 hónapon felül, 0-24hónap): 
24

14836569242Szolnok Aszfalt Kft., Magyarország 1084 Budapest, Rákóczi Tér 3. 2/18.

Ajánlati ár (nettó forint): 
195 780 000 
M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember alkalmassági 
minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata  
(min. 0 hónap és max. 36 hónap): 
36 
Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva 
(a minimálisan előírt 24 hónapon felül, 0-24 hónap): 
24

13593944216S-Line 2005 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5085 
Rákóczifalva, Petőfi Sándor Út 7.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Petőfi S. út csapadékvíz elvezető rendszer építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Tiszaföldvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000674962022
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1-3 részszempont esetén részszempontonként a legjobb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi pedig a legjobbhoz viszonyítva, az 
arányosítás módszere szerint kap pontszámot. Minden részszempont esetében ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol.  
Pontozási módszer: 
•        Ajánlati ár részszempont (nettó forintban): legalacsonyabb ajánlati ár 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legjobb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, a Közbeszerzési 
Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. 
szám, 2020.03.25.) 1. sz. melléklet A.)1.) aa) pontja alapján, az alábbi képlet szerint:  
 
         Alegjobb 
P= ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  
         Avizsgált 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 100 pont 
Pmin: 0 pont 
Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban.  
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban. 
 
Ajánlati ár: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. Legjobb ajánlati elem: a legalacsonyabb összegű ajánlati ár nettó 
forintban. Legrosszabb ajánlati elem: a legmagasabb összegű ajánlati ár nettó forintban. 
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához 
szükségesek.  
  
•         M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember alkalmassági minimum követelményen 
felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) részszempont: a legtöbb szakmai tapasztalat 100 pontot kap, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a 
pontszámokat Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. sz. melléklet A.)1.) ab) pontja alapján, az alábbi képlet 
szerint:    
               Avizsgált 
P= ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  
        Alegjobb 
ahol: 

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:

1000

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

Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll.Szöveges értékelés:

997VIZÉP-KÖR Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll.Szöveges értékelés:

826Szolnok Aszfalt Kft.

Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll.Szöveges értékelés:

1000S-Line 2005 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó forint): 
196 719 847 
M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember alkalmassági 
minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata 
(min. 0 hónap és max. 36 hónap): 
36 
Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva 
(a minimálisan előírt 24 hónapon felül, 0-24hónap): 
24

11273626216VIZÉP-KÖR Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
5000 Szolnok, Körte Utca 1/B
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó forint): 
195 780 000 
M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember alkalmassági 
minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata  
(min. 0 hónap és max. 36 hónap): 
36 
Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva 
(a minimálisan előírt 24 hónapon felül, 0-24 hónap): 
24 
Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Az ajánlati felhívás Műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelel. 
Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot. 

13593944216S-Line 2005 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5085 Rákóczifalva, 
Petőfi Sándor Út 7.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 100 pont 
Pmin: 0 pont 
Alegjobb: 36 hónap   
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megjelölt szakmai tapasztalat hónapban   
 
M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember alkalmassági minimum követelményen felüli 
szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) részszempont. Legjobb ajánlati elem: 36 hónap. Legrosszabb ajánlati elem: 0 
hónap. 36 hónap vagy azt meghaladó szakmai tapasztalat esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontszámot osztja ki. 
Csak egész számú hónap értékek tüntethetők fel az ajánlatban.  
 
•            Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 24 hónapon felül, 0-24 hónap) részszempont: a 
leghosszabb időtartam 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az 
egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. sz. melléklet A.)1.) ab) 
pontja alapján, az alábbi képlet szerint:   
               Avizsgált 
P= ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  
        Alegjobb 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 100 pont 
Pmin: 0 pont 
Alegjobb: 24 hónap   
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megjelölt időtartam hónapban   
 
Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 24 hónapon felül, 0- 24 hónap) részszempont. Legjobb 
ajánlati elem: 24 hónap. Legrosszabb ajánlati elem: 0 hónap. 24 hónap vagy azt meghaladó időtartam esetén ajánlatkérő az általa 
meghatározott maximális pontszámot osztja ki. Csak egész számú hónap értékek tüntethetők fel az ajánlatban.  
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 Ajánlatkérő 2022. június 14-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki a következő tartalommal: 
 ...... 
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.13) További információ pontban előírta, hogy a beruházás ideje alatt nyertes 
ajánlattevőnek vállalnia kell 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba. Ennek megfelelően ajánlatkérő a 
Dokumentáció 3. pontjában az ajánlattételi határidőig benyújtandó dokumentumok és nyilatkozatokról készült táblázat 17. 
sorában szerepeltette: „Cégszerű nyilatkozat 6 fő hátrányos helyzetű lakos számára munkavégzés lehetőségének biztosításáról”, 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24197487216K-KOMPLEX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5000 Szolnok, Szántó Krt. 
55. fsz 1.

Ajánlatkérő 2022. június 14-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki. 
........ 
10. Ajánlattevő a Felolvasólapon M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember 
alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) értékelési részszempont 
tekintetében 36 hónap többlet szakmai tapasztalatot jelölt P. K. szakember vonatkozásában. Az ajánlati felhívás VI.3.9) További 
információk 16) pontban ajánlatkérő előírta, hogy MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó 
értékelési részszempontra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható) benyújtandó az ajánlat részeként. Ajánlatkérő a 
Dokumentáció 4. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátotta az önéletrajz mintáját. A bírálat során megállapításra került, hogy 
ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be ajánlati elemének alátámasztására P. K. szakember alkalmassági minimum 
követelményen felüli szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajzát. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
benyújtani a bemutatott P.K. szakember önéletrajzát akként, hogy az életrajzban bemutatott MV-VZ jogosultsággal történt 
felelős műszaki vezetés szakmai gyakorlat mennyisége összhangban álljon a felolvasólapon feltüntetett adattal (36 hónap). 
A hiánypótlás benyújtásának határidejéig, 2022. június 20. 10.00 óráig Ajánlattevő nem pótolta a hiányokat. Fentiek alapján 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miután egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 
nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

25048104213S-ÚT KÖZMŰÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2740 Abony, Szent László Utca 
1/B

Ajánlatkérő 2022. június 14-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki . 
A hiánypótlás benyújtásának határidejéig, 2022. június 20. 10.00 óráig Ajánlattevő nem pótolta a hiányokat. Fentiek alapján 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miután egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 
nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

22646662216Pelikán-Gép Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5000 Szolnok, 
Dobó I. Utca 31

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

 Ajánlatkérő 2022. június 14-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki a következő tartalommal: 
1. Az ajánlatban csatolt főösszesítő beárazásra került, az 5.1.3. szakasz tekintetében viszont az alábontott munkanem összesítőt 
nem tartalmazza az ajánlat. A Dokumentáció 2.4. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell 
benyújtania. „A szakmai ajánlat: az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott ajánlati árát alátámasztó költségvetés, amelynek 
valamennyi tételét be kell árazni. Az árazott költségvetés elkészítésekor a jelen dokumentáció részeként rendelkezésre 
bocsátott árazatlan költségvetés kötelezően használandó, annak tartalma nem változtatható meg (az ajánlattevő által kitöltendő 
adatok kivételével).” Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az 5.1.3. szakasz tekintetében is a főösszesítő 
alátámasztására szolgáló költségvetést! 
A hiánypótlás benyújtásának határidejéig, 2022. június 20. 10.00 óráig Ajánlattevő nem pótolta a hiányt. Fentiek alapján 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miután egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 
nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

27099223216Szatlóczki Solutions kft., Magyarország 5231 Fegyvernek, Hársfa Út 15

 Ajánlatkérő 2022. június 14-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki a következő tartalommal: 
 ...... 
3. Ajánlattevő a Felolvasólapon M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember 
alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) értékelési részszempont 
tekintetében 36 hónap többlet szakmai tapasztalatot jelölt O. K. szakember vonatkozásában. Az ajánlati felhívás VI.3.9) További 
információk 16) pontban ajánlatkérő előírta, hogy MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó 
értékelési részszempontra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható) benyújtandó az ajánlat részeként. Ajánlatkérő a 
Dokumentáció 4. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátotta az önéletrajz mintáját. A bírálat során megállapításra került, hogy 
ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be ajánlati elemének alátámasztására O. K. szakember alkalmassági minimum 
követelményen felüli szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajzát. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
benyújtani a bemutatott O. K. szakember önéletrajzát akként, hogy az életrajzban bemutatott MV-VZ jogosultsággal történt 
felelős műszaki vezetés szakmai gyakorlat mennyisége összhangban álljon a felolvasólapon feltüntetett adattal (36 hónap). 
A hiánypótlás benyújtásának határidejéig, 2022. június 20. 10.00 óráig Ajánlattevő nem pótolta a hiányokat. Fentiek alapján 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miután egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 
nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:
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mely nyilatkozat mintáját rendelkezésre is bocsátotta ajánlattevők számára (Dokumentáció 3. sz. melléklet). Ezen nyilatkozat 
nem került az ajánlat részeként benyújtásra. Kérem Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 6 fő hátrányos helyzetű lakos 
számára munkavégzés lehetőségének biztosításáról szóló nyilatkozatát hiánypótlás keretében benyújtani.  
4. Ajánlattevő a Felolvasólapon M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ” szakember 
alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) értékelési részszempont 
tekintetében 36 hónap többlet szakmai tapasztalatot jelölt H. F. szakember vonatkozásában. Az ajánlati felhívás VI.3.9) További 
információk 16) pontban ajánlatkérő előírta, hogy MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó 
értékelési részszempontra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható) benyújtandó az ajánlat részeként. Ajánlatkérő a 
Dokumentáció 4. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátotta az önéletrajz mintáját. A bírálat során megállapításra került, hogy 
ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be ajánlati elemének alátámasztására H. F. szakember alkalmassági minimum 
követelményen felüli szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajzát. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
benyújtani a bemutatott H. F. szakember önéletrajzát akként, hogy az életrajzban bemutatott MV-VZ jogosultsággal történt 
felelős műszaki vezetés szakmai gyakorlat mennyisége összhangban álljon a felolvasólapon feltüntetett adattal (36 hónap). 
A hiánypótlás benyújtásának határidejéig, 2022. június 20. 10.00 óráig Ajánlattevő nem pótolta a hiányokat. Fentiek alapján 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miután egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 
nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 
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