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Ailínlatkérő: Za|aegerszeľ MegyeiJogú Vátos Önkotmányzata (89OO Za|aegetszeg, Kossuth L.
17 -le.)

rI. Tárgy:
II'1) Meshatározás
II.1.1) Á közbeszerzés táľgya:

Vállalkozási Szeződés a ,,Boldogasszony kápolna építése a Gébátti-tőnál" táltgytl
munkáľa.

Osszegezés az aľínla tok elbírátásátóI

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási Szerződés a ,,Boldogasszony kápolĺra építése a Gébáti_tónál'' tátgyÍl
munkáľa'

A nyetes aiánlattevő feladata az eliátás I. tészében:

,rA Boldogasszony kápolna megépítése a Gébárti-tőná|" az a|átbbiak szerint:

IvIeglévő áIlapot bemutatása:
Á teĺwezett kápolna Zalaegetszeg teriiletén _ az Andráshida, Ságod és Neszele városrészek közt
elhclyezkedő mestetséges tó, a Gébárti-tő paĺjál keńl rnegépítésĺe. Á Gébáľti-tó két patak
/Ságod-patak és a Szent Mátton-patakf Íe|duzzasztásáva|jött létľe és az 7976-ban megkezdett
munkálatokat követően,1979. augusztus 20-án adták át a nagykozönségnek a városi összefogással
épi\t tátozőt. A tó paĺkosított kcitnyezete kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál, ahol sétautak
szelik át az ut és a tó közötti területet. Ä tó mellet t ta|á|batő paĺk keleđ tészén,lombos fák ővezte
tisztáson, a terület közel legmagasabb pontján keĺtilt kiielölésre az épitendő kápolna helye.

Á tervezett építmény bemutatása:
A közel 68 m2 nettó alapteĺůletű, új épiilet szabadon álló tömege egy ovális a|aprajzon nyugvó,
dongaboltozatĺa enlékeztető foĺma, ami a két végén függőlegesen lemetszésĺe kedilt. A főbejátat
főlött egy eĺősen sudaľasodó, nyújtott hatszög a|aprajzű tofony emelkedik 77,O m magasságba'
Á kápolnába z nyugai oldalon lévő kapun léphetünk be. A kápolna a|aprajza egyterű, két végén
egyenes záńdäsű' ovális foľma. A toĺony alatt kissé összeszűkůI a tét, majd újľa fokozatosan
tovább széleseďk, végtil egy homokfúvott vagy savmart iivegfal záĺjaa hajó és a szentély közös
terét. Az épiilet metszete mut^tjĺ- a ielenés nagyszerűségét, a forma dinamikusan jeleníti meg a
|elrt a|akzat körvonalá t.

A|aoozás:

-

Áz épĹilet külső konturvonalának megfelelően, továbbá a toľony alatt, 50 cm széles sáva|apozás
készítendő, legalább a teherhoĺdó tala|ig. A sávalap fölött vasalt talpgetenda foga óssze az
épületet.

Tattőfa|ak- oillérek:

-

Áz épiilet tafiőváza íves vonalvezetésű, rétegelt Íag^sztott fa tartókból készül, a taréjná| ives
szelemenhez csat]akoztawa. A' Í^g^sztott tattő|<hoz mindkét oldalon rétegelt lemezből kiszabott
rátét keđl a megadott foľma szeľint'



A rétesclt fasasztott faszetkezet:
A rétegľagasztott taftókat és a falemezeket láng, gomba és rovarvédelemmel kell ellátni, kültéľi
a|apozőva| és fedőIaz(lrĺal kell kezelni. A metevítést a faszeľkezetÍe készített, nútolt, zsalusan
rakott deszkaboľítás segíti. A deszkázatot szintén láng, gomba és rovarvédelemrnel kell ellátni,
majd rusztikus dió pácca| és kültéri a|apozőva|, valamint fedőlrazűrral kell kezelni.

Födémek:
Az egy légterű kápolnában nem készül fódém.

Tetőszerkezet:
Az íves tartőváz egýttal a tetőszetkezetet is jelenti.

Hőszisetelés:
A szarufák és a zsalusan takott belső deszkázat fe|ett 10 cm ásványgyapot hószigetelés késziil, a
nyátihő|éýllapot megfelelő biztosítására ahőszigetelés fölé méretezett, átszelLőztetett légtéteget
tervezti'ink be. Az épület idényjellegri haszná|ata miatt más hőszigetelés nem készül'

Héiazat:+
Á taľtószeĺkezet és a hőszigetelés fölött átszellőztetett légľést képező ellenlécekkel lefogawa' 1

ńteg pátaáteresztő aLáĺtéthéjazat készĹil, teljes felületen hézagmentesen Í^gasztv^ a szé|zárás
biztosításáta. Az ellenlécen hézagokkal ľakott teljes felületri deszkázat készül. A héjazat
faanyagainak láng, tovar és gombavédelemmel ellátottnak kell lenniük. A deszkázatÍa tefméSzetes
palafedés kertil, a palafedés tańjánál biztosítani kell az átszel]őztetett légrés kiszellőzését. A
palafedés alatti beszel]őzőt és a kiszellőzést is tovar és rágcsálók elleni védőlrá|őva| kell ellátni. Á
tofony tetején vöĺösľéz bá'đogozás készül, mely alatt a hézagokkal rakott deszkafelületĺe
kócpaplan sze|lőző szőnyeg keńil.

Vízszipetelés:
A talajja| éĺintkező ľétegtendben 1 ľéteg hegeszthető SBS moďfikált bitumenes vastaglemez
v ízs zigete|és ké s z til.

Álizatok:+
Avizszigetelés alatt 15 cm vastagságú vasalt a|jzatbeton készül, vasalva. Ä padlóburkolat 4,5 cm
vastagságú klinket tétbuľkoló téglaburkolat'

Falbuĺkolatok:
Ä kápolna tatőszetkezetét alkotó Ag^sztott Ía taftőkat boľító tétegelt lemez jelenti a
falbuĺkolatot, illetve a kőzte |áthatő zsalusan rakott deszkaburkolat.

Nvílászárók:
Á bejátađ kapu I. osztálý töĘyből készítendő, részben üvegezett kivitelben, színminta szeľinti
|azűtozássa|. Az oLtfu mögötti nyílásba SavmaÍatott felületű, 4 étegű biztonsági üvegezés kerĹil.

Lábazat:
A 40/30 cm-es vasbeton a|apÍej gerenda képezi a |ábazatot' külső oldalon kent szigeteléssel
e|Láwa.

Yíze|vezetés:
Ä tetőről étkező csapadékvizet nem efeszcsatofnával keđl elvezetésĺe, hanem az épĺj.lret köĺüli
Coullé kavics szivátgőva|, mely a ketészeti tervek szeĺint ďszkĺéten keľĹilkivezetéste a felszínľe
és elszikkasztásta.



'ľérkövezés:

Áz épület köriil 1,2 méteľ széles, akadálymentes használatta alkalmas jáľda épül' 
^nyag^ 

10/1,0 cm
bazalt kiskocka. A kápolna bejáratátő| induló, a köĺnyezet felé kiszélesedő lépcsőkaľ a|játő| az
épületet megközelítő út felé 15x15 cm-es nagykockakő buĺkolatu gyalogút tefvezett
gy ephézagosan, 

^z 
út fele fokoza to s a n elfogyasz tva.

Léocső:+
Az épület előtti lépcső az ép;Jl.ettől fűggetlen szetkezetként keľül kialakításra. A lépcső vasbeton
kialakítású felszínére a helyszínen készített 5 cm vastag (függőlegesen 3 cm vastag) sztiĺkés színű
műkő kerül. Mellvédjei zsalukőben rakott 25 cm vastagságú fa|ak, a mellvéd tetejére a kiviteli terv
műkő konszignációja szerinti korláttal egyesített zárőe|em keńl.

E lektľomos enersia há|őzat:
A kiépítéste kedilő elekttomos energia há|őzat biztosítja a haľangvezérlést, riasztóľendszet- és a
világítás (általános, kijáľatmutató fények, homlokzat) működését. Áz épüIet az OTSZ rendelet
előításainak megfelelő villámvédelmi beľendezéssel keńl ellátásľa, az MSZ E'N ó2305 szabvány
alkaLmazásával. A villámvédelmi tendszet tervezésénél szempont volt az épület esztétikai
megjelenítése, a rendszu tenĺezésekor a tervezők töĺekedtek a:ľa, hogy 

^z 
esztétĺkai szint ne

séľüljön.

Tűzie|ző ľendszeĺ:
Az OTSZ előírásainak megfelelően automatikus tűzje|ző rendszett nem sztikséges tervezni, ennek
megfelelően etľe vonatkoző tetv nem készült. A ttlz je|zése mobiltelefonon keresztül lehetséges,
illetve 

^ 
teÍvezett riasztő ĺendszet optikai fiistétzékelővel keľi'il felszetelésre. Az épületben

,i épülctgépész etet értntő megoldás ok nincs enek.
Az épületben égéstermék elvezetésére nincs sziikség, ezét égéstetmék elvezetőt nem is létesíttink.
Az épület időszakos haszná|aijelleggel működik majd, ezértivővíz és fűtési igény nincs.

Csapadékvíz clvezetés:
A tervezett kápolna I(-i homlokzatának magasabban fekvő, gyepes-fás környezete fďrő| érkező
csapadékvizet, Żz ide építendő rézstl köĺömvona|ához :JLeszkedő -1 m széles, gyeppel fedett,
dľéncsövezett, kavicsos dľénszivárgő vezeĺ majd el akápolna épületének közvetlen közeléből.

Zöldfelület kialakítása:
Á kápolna épĹilete köfiili fás-gyepes zöldfelĹilet megmaľad jelenlegi á|Lzpotábaĺ. Äz építkezés
során fakivágás nem tcitténik, a gyepfelület keĺül csupán megbontásĺa a beavatkozással érintett
részeken' A tetvezett növényesítés az éptilet köĺtiti zĺildfeli.iletek gyepesítéséből és a I(-i
üveghomlokzat fel'őlt, valamint a bejárat felőh tőzsaültetésből áll majd. A hátsó növényfolt célja,
hogy az üveghomlokzatot ne lehessen megközelíteni. Ä növényválasztás Boldogasszony
növényszimbólumai szetint töĺtént.

Tűzíviz ellátás:
Ä terwezett építmény o|tőviz-el]átása a Gébárti_tó délkeleti öbléľe' a kápolnától mintegy 150
méteľľe telepített vízkivételi mű _ tűzoltővíz szivőcsővezeték _ kiépítésével tervezett.

Figyelembe kď venni, hogy a Za|a Megyei Koĺmányhivatal Za|aegerszegs Játási Hivatal
Epítésügyi és oľökségvédelmi osztá|y általr ZA_}1D/EU/1185-8/2016. igyt'atszámon kiadott
építési engedély feltételeként megjelölt, az építkezésekkel összefüggő fótdmunkák (alapok kiásása,
teľeptendezési munkák) csak ĺégészeti megFrgyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők.



A nvettes aiáĺhttevő fe|ađata łz eliárźs II. részében:

,rA Boldogasszony kápolnához vezető, tíizoltó felvonulásta is alkalmas megközelítő út
megépítés e.'' 

^z 
alábbiak szednt:

Meslévő állaoot:

-

A teĺwezési tetületen jelenleg is használatban lévő, gyalogosok és gépjáĺművek által használt
közlekedési úwonalak nem ľendelkeznek pályaszerkezettel, egyszer(l földutak. Nyetes
Ajánlattevő fe|adata a meglévő nyomvonalak műszaki elóír'ásokhoz igazođo vŁszintes és

magas sági nyomvonalának korĺekciói a, s zeľkezetének stabilzáciőja.

H e|v szinrai zi kia la kítá s :

Á Gébáĺti tó és kötnyezetének közúti fe|tátása a 7406. számĹl Za|aegetszes - Andľáshida
cisszekötőútĺól töténik. Az utat keĺesztezi a tó leeĺesztő csatotnája, melynek mindkét oldalán
talá|hatő asz Ía|t felüle tű kiép íte tt ú tcs atlako z á s.

Ä K-i oldalon Q.+683 km) kiépített útcsatlakozástő| jelenleg földút vezet a tóig, amelynek
l<lszabá|yozása tervünk részét képezi. A 329 m hosszúságú Ul jelií út biztosítja a teÍvezett
kápolna (0+202,44 km) és a végszelvényben 

^ 
tervezett nsziviz vételezés helyét'

Á o á lva s z e rke z e t. kere s z tmets z et |<lz]rakitásal.

I|z UĹielíí gépiátművek által is használt útszakasz 4,00 m_es buĺkolatszélességgel és 6,5
m-es koľonaszélességgel épül' 329 m hosszúságban.

Äz űt oálvaszcrkezete:

o 20 cm M50 mechanikai stabilizáció
o 20 cm Homokos kavics
o Foldmű Fr=4O MN/m'Ż)

A Boldogasszony kápolnához vezető, ďlzoLto felvonulásra is alkalmas megközelítő út a
tervdokumentációban Ul ielű útként keľült megjelöléste és szabáIy ozásta'

A fenti feladatok részletesen, a l{ozbeszezési dokumentumok ĺészeként kiadásĺa keđlő Műszaki
leíľásban, és Átazatfanköltségvetésben keĺiiltek részenként meghatátozásta.

Aján|atkéń tájékoztat1a aján|attevőket, hogy a Boldogasszony kápolna megépítése (I. tész)
ensedélvkoteles tevékenvsés _ Aiánlatkéľő ĺendelkezik éoítési enpedéllvel.

AjáĺLatkéó tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Boldogasszony kápo|nához vezető Lllt

íII. ľész) nem engedélvkoteles tevékenvség.

IV. Eliátás:
IV.1) Meohatározás:
TV.1.1) A Kbt_ melv ĺ'észe. illetve feiez.efe szeĺinti eliÁńs keľiilt elkeltnez.Ásta:

XVII. fejezet

tárgya|ásos nemzeti kôzbeszetzési eljárás'

IV'1.3) Tárgya|ásos eLjáńs vagy vefsenypáĺbeszéd
körülmények ismertetése: -

$ (1) bekezdés szetinti, hiĺdetmény kozzététele nélküli,

megépítése

esetén az e|jáńs a|ka|mazását mega|apoző

4

Harmadik rész,



IV'1.4) Hiĺdetmény nélküli tárgyalásos e|jáńs
köľülmények ismeĺtetése: -

IV. 2) Adminiszttatív infoĺmációk
Iv.2.1) Az adott e|jáĺásra vonatkozó kózzététe|
Á hiĺdetmény száma a Hivatalos Lapban: -
Á hiľdetmény száma a l(ozbeszerzési Ertesítóben: -

dz aján|attételi felhívás és a kozbeszerzési dokumentumok az aján|attételĺe felhívott gazdasági
szereplők részére 2078. mátcius 13. nap)án kozvetlenül keĺůltek megküldésre.

Iv.2.3) Az e|őzętes piaci konzultációk eľedményének ismeftetése éĺdekében tett intézkedések
ismertetése: -

Iv.2.4) Elektronikustól eltéĺő kommunikációs eszköz ők a|ka|mazásának indoka: -
Közbeszetzési dokumentumok elektľonikustól eltérő módon tötténő rendelkezéste bocsátásának
indoka: -

V, Az eliárás ercdménve

-

A szerződés száma:'l,
Rész száma: 1

Elnevezés: Yáůlalkozálsi Szeĺzőđés a ,,Boldogasszony kápolna építése a GébátĹtőná|,,
tátgyű munkáľa - I. rész: ,,A Boldogasszony kápolna megépítése a Gébátti-tónál''

A szetződés száma: ']'

P.ész száma:2
Elnevezés: Yál.lalkozźlsi Szetződés a ,rBoldogasszony kápolna építése a GébáttĹtőná,J,
tátgyű munkáľa - II. rész: ,rA Boldogasszony kápolnához vezet(5, tíizo|tő felvonulásta is
alkalmas megktizelítő út megépítése.''

Az eliátás eredménves volt:

I és II' rész tekintetében: igen

V. 1 E'ľedménytelen eljátással kapcsolatos infoĺmáció
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka:
v.1.2) Á befejezetlen eljáĺást követően indul_e ilj eljáńs:

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Aján|attevők neve, címe és adőszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éĺtékelési
su empont szerinti tartalmi eleme(i):

v.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

esetén 
^z 

e|járás a|ka|mazását megalapozó

Az énĺénytelen aján|atot tevők neve, címe és az éwénytelenség indoka: ---
v.1.5) Az összeféľhetetlenségi helyzet e|háńtá,sa érdekében az aján|attevóft) által tett intézkedések
ismeĺtetése: -

Y.2 Az e|iáńs eredménve
V.2. 1) Äjánlatokĺa vonatkozó infoľmációk



Á beérkezett véElescs aiánlatok száma:
Az e|1árá's I. tész tekintetében: 3 db
Az e|jáńs II. ĺész tekintetébcn: 3 db

V.2.2) Az érvénves aiánlatot tevők
Aiánlattevők neve és címe
szemPont szeľinti taľtalmi elemc(i):

Az eljáńs I. része tekintetében:

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő széliĺhelye:

Aiánlattevő adőszámaz

1. Nettó aiínlati áĺ (nettó, forint)

2. A szeľződés teliesítésében tésztvevő
szakembeľek szakmai tapasztalatának
bemutatás a (Sz akma i aián|at)

Aiánlattevő a szetződés teljesítését az alábbiak szeĺint vállra|ia:

3. Aiínlattevő
bemutatása

Scheibeľ-Epítő Kft"

8983 Nagylengyel, Dőzsa út 1ó.

szakĺnai tapaszta|atának

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő székhelye:

23886971-2-20

Ai ánlattev ő adőszárnaz

78 652177 l.^t -| Äfa

1. Nettó aián|ati áĺ (nettó, foľint)

110.000.000,-

(a ĺefeĺenciamunka ellenéĺtéke)

3ó hónap

2. A szeĺződés teliesítésében részwevő

Aiánlattevő a szetződés teliesítését az alábbiak szeÍint váila|iaz

Homeland Epítőipad,
Ingatlanfo tgalrnaző és SzoĘáltató Kft.

8900 Za|aegeÍszeg, Besenyő u.32/a

13773177-2-20

75 334 448 Ft + Afa

36 hónap



szakembeľek szakmai
bemutatás a (Sz akma i aián|at)

3. Iĺiánlattevő szakmai
bemutatása

Indoklás: ajánlattevők éľvényes a1án|atot tettek, tekintettel arta, hogy
aján|attétetl felhívásban és a dokumentációban meghatátozott
aján|attevőkkel szemben nem állnak fennl<lzátő okok.

Az e|járá's II. része tekintetében:

tapasztalatának

tapaszta|atának

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő székhelye:

Aiánlattevő adĺszámaz

661.837.163,

(a refeĺenciamunka ellenéľtéke)

1. Nettó aiźn|ati ár (nettó, foĺint)

2. A szetződés teliesítésében részwevő
szakembetek szakmai tapaszta|atának
bemutatás a (Sz akma i aián|at)

Aiánlattevő a szetződés teliesítését az alátbbiak szednt válla|ia:

aján|ata1k me g fe lelnek
kovetelményeknek,

3. Aiánlattevő
bemutatása

8360 l(eszthely, Eĺzsébet kiĺályné útja 60.

Indoklás: aján|attevő érényes aján|atot tett, tekintettel 
^tta, 

hogy aján|ata megfelel
aján|attétell felhívásban és a dokumentációban meghatáĺozott követelményeknek,
aján|attevővel szemben nem állnak fenn|<lzátő okok.

Fitotron-System Kft.

szakmai tapasztalatának

az
CS

Y 23\ Az ai ánlatok értékelése:

Ajánlatkérő a l(bt. 76. s (2) bekezdés c) pontjában tögzítetteknek megfelelően, a,,legjobb át-éték
atányt megjelenítő értékelési szempontÍendsŻer" elve szerint bírá|ta e| az éruényes ajánlatot.

lw eliátáls I. része voÍratkoz^sában:

1. számú aiánlat:

1t355256-2-20

72.208.470,- Ft + Afa

749.867.357,

(a refetenciamunka ellenértéke)

42hőnap

Scheibeľ_Epítő Kft.

az
es



1. Nettó Ąán|atl' áĺ (nettó,

forint)

2. A szetződés teljesítésében

résztvevő szakembeĺek
szakmaitapzszta|atának
bemutatása (Szakmai

aján|at)

3. Äjánlattevő szakmai

tap aszta|atána k b emutatása

Megajánlott éték

70 78 652 777 Ft 1- Afa

15

Osszesen:

2. szálĺĺĺ;ű aián|at:

Erték
pontokban

Éľtékelési szempont

36 hónap

15

Súlyszámmal

megszoÍzott
éľték

110.000.000,-

(a tefetenciamunka
ellenéttéke)

9,62

1. Nettó aján|at'áľ (nettó,

foľinQ

10,00

673,43

2. A szerződés teljesítésében

tésztvevő szakembeĺek
szakmaĺtapaszta|atának
bemutatása (Szakmai

a1án|at)

Srilyszám

10,00

Homeland Epítőipati, Ingatlanfo tgaLmaző és
Szolgáltató Kft.

150,00

3. Aiánlattevő szakmai
tap aszta|atának b emuta tása

Megajánlott éték

70

150,00

75 334 448 Ft + Afa

973,43

15

Osszesen:

Eĺték
pontokban

3ó hónap

15

Súlyszámmal

megszoÍzott
éĺték

667.837.163,-

(a teferenciamunka

ellenétéke)

10,00

10,00

700,00

10,00

150,00

150,00

1000,00



Az eljítís II. része vofl^tkoz^sában:

t. száĺonű ajánlatz

Étékelési szempont

1. Nettó aján|aĺár (nettó,

foĺint)

2' A szerződés teljesítésében
ĺészťvevő szakembeľek

sz akmai tap aszta|atáĺak
bemutatása (Szakmai

aián|at)

Súlyszám

3. Ájánlattevő szakmai

tap as zta|atának b e mu ta tá sa

Megajánlott éľték

70

Fitotton-System Kft.

12.208.470,_ Ft + Äfa

V.2.4) Az aiánlatok éttékelése sotán adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

15

Osszesen:

Erték
pontokban

ponthatárok kcizötti oontszámot:

Ajánlatkérő a tárgyi kózbeszeruési eljáľás esetében
bekezdés c) pontjában tögzítetteknek megfelelően
alábbiak szerint:

42hőnap

15

Súlyszámmal
megszorzott

étték

749.861.351,-

(a referenciamunka

ellenéĺtéke)

10,00

Ettékelési szemDont

10,00

700,00

1. Nettó a

2' A szenődés teljesítésében részĺĺevő
szakembeľek szakmai tapaszta|atának
bemutatása (Szakmai zián]at)

ián|aifu (nettő

10,00

3. Aján|attevő szakmai tapaszta|atának
bemutatása

Ha több ajánlatnak aŻonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma,az az ajáĺ|at minősül a
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott éĺtékelési szempontok
közül a legmagasabb súlyszámú éľtékelési szempontra nagyobb éttékelési pontszámot kapott' Az
a1ánlatk&ő jogosult, de nem köteles közjegyző jelenlétében sotsolást tattani, ha a legkedvezőbb
aján|at e módszeľel sem határozhatő meg.

150,00

foĺint)

150,00

a benýjtott aiánlatokat a l(bt.
a lęjobb fu-érték e|ve a|apján

1000,00

Súlyszám
70

15

15

7ó. s
értékeli

(2)

az



A legjobb fu_érték elve értékelési szcmpontja esetén az aján|atok részszcmpontok szerinti tartalmi
clemeinek éľtékelése soĺán adható pontszám alsó és felrső határa: 1-10

Porrts zámok |<lszámitás ának mód j a :

!ĺz 1. értékelési ĺészszempont [Nettó ajánlati át (nettó, foĺint) - súlyszám: 70| esetében a
Kőzbeszetzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;201ó. <lecemb"ľ żt'; szeľinti
foĺdított atányositáts módszeĺe.

Foĺdított atányosítás esetén az łián|atkérő a legkedvezőbb tartalmi elemľe a maxímális pontot (10
pont) aĺlja, a többi aján|at taľtalmi elemére pedig a legkedvezőbb tattalmi elemhez viszonyítva
foľdítottan arányosan szárnolia ki a pontszámokat.

valamennvi része vofl^tkozásában:

P = (Álegjobb / Ávizsgált) x (Pmax _ Pmin) -l Pmin

I): a vizsgált aján|atl elem adott su empontfa vonatkozó pontszáma
P-.*: a pontskála felső hatáľa 10
P.,n: a pontskála a|ső határa 7

Al"1;;.t't,: a legelőnyösebb aiánlat taľtalmi eleme (egalacsonyabb éĺték)
A"i,.gált: a vizsgált a,1án|at taftalmi eleme

Amennyiben adott részszempontľa valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az esetben
valamennyi a tészszempontÍa vonatkoző qőn|at maximáIis pontszámot kap.

A 2. értékelési részszempont flĺ szetződés teliesítésében tészwevő szakembeĺek szakmai
tapaszta|atának bemutatása - súlyszám: 15] esetében a Közbeszetzési Hatóság útmutatója
(KE 2016. évi747. szám;2016. december 21.) szeľinti pontozás módszere:

Iĺz eliátás I. ĺésze vonatkozásában a szakembeĺek bemutatása tekintetében a pontkiosztás az
alábbiak szerint töľténik.

1. Az alábbi szakembeĺ bemutatása esetén aján|attevő a minimális (1 pont)
pontszámotkapia.

Ajánlattevőnek ľendelkeznie kell:

o legalább 1 Íő felelős műszaki vezetői o,ĺV-É) iogosultsággal ľendelkező
szakembeľel, aki ĺendelkezik legalább t2 hőnap szakmai tapaszta|attal épület
építése és/ vagy felú)ítása tekintetében (tehát összesen kell 12 hónap szakmai
t^p^szt^|^ttal ĺendelkeznie e szakembeĺnek).

2. Az a|abbi szakember bemutatása esetén aján|attevő zz 5 pont pontszámot kapia
(opcionális):

o Az 1. pontban megjelölt szakember tendelkezik legalább 24 hőnap szakmai
tapaszta|attal épiilet építése és/vagy fe|,ĺjítása tekintetében (tehát összesen kell24
hónap szakmai tapaszta|attal ĺendelkeznie e szakembernek)'
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3. Amennyiben az 1,. pontban bemutatott szakember 36 lnőnaprvagy azt meghaladó
szakmai tap^sztalattal ĺendelkez1k, aján|attevő az adott szemponthoz tattozó
maximális (10 pont) pontszámot kapja.

Ajánlatkétő felhívia Aiánlattevők figyelmét, hogy a teliesítésbe bevonni kívánt
szakembeĺek szakmai tapaszta|ata vonatkozásában, az időben páthuzamos gyakorlati
idők csak egyszeÍ szímítanak bele az adott szakembeľ szakmai tapasztalatátba.

Több ĺészte tiirténő aiánlattétel esetén, a szakemberek kiizötti átiáthatőság megengedett,
tehát több ĺészte tönénő aján|attétel esetén egy szakembeĺ több ĺészben is bemutatható.

Á 2. éľtékelési szempont bemutatása az e|iá.ĺás I. ľésze vonatkozásábzn az alábbiak szednt
tönénjen:

a teljesítésbe bevonni kívánt szakembetek megnevezése, képzettségük, szakmai
tapaszta|atuk ismertetése cégszetűen aláítt nyi|atkozat formáiában szükséges csatolĺri;
az adott szakembeĺ szakmai tapaszta|atának ismertetése a szakember saiát kezűleg
aláitt szakmai önélettaizálnak csatolásával (az oné|ettajznak a szakmai tapaszta|at
idejét (kezdő-befeiező) legalább naptáti év, hónap szerinti időtaľtamok megjelölésével
kell tattaLmaznia, illetve a jogosultságának ellenőrzéséĺe szolgáltató nyilvántaľtás
eléľhetőségének úwonalát szükséges feltüntetni);
csatolni kell a szakemberek képzettségét igazo|ő dokumentumokat, illetve a
iogosultságok igazolás át (egyszerű másolatban) ;

csatolni kell a szakembet áLtal sĄát kezűleg aláírt ľendelkezésĺe állási nyi|atkozatát.

az 1fő szakembet bemutatása.

Az eliátás II. tésze vonatkozátsában a szakembeľek bemutatása tekintetében a pontkiosztás az
alábbiak szerint töténik.

1. Az alő.}bí szakembeľ bemutatása esetén aján|attevő a minimális (1 pont)
pontszámotkapja.

!ĺján|attev őnek rendelkeznie kell:

legalább 1 fő felelős műszaki vezetői (}dVJ<É) jogosultsággal ľendelkező
szakembeĺĺel, aki ĺendelkezik legalább !2 hőnap szakmai tapasztalattal útépítés
tekintetében (tehát összesen kell 1'2 hónap szakmu tapasztalattal tendelkezĺie e
szakembeĺnek).

2. Az a|ábbi szakember bemutatása esetén aján|attevő az 5 pont pontszámot kapia
(opcionátis):

1.1.



Az 1. Pontban megjelölt szakembcr tendelkezik legalább 24 honap szakmai
tapaszta|atta| útépítés tekintetében (tehát osszesen kell 24 hónap szakmai
tapaszta|attal ľendelkeznie e szakembemek).

Amennyiben az l. Pontban bemutatott szakembeĺ 36 hónap, vagy azt
meghaladó szakmai tapaszta|attal ĺendelkezik, aján|attevő ^z adott
szemponthoz taÍtozó maximális (10 pont) pontszámot kapja.

Aiánlatkérő felhívia Aiánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembetek szakmai tapasztalata vonatkozísában, az iđőben páthuzamos gyakorlati
idők csak egyszeÍ számitanakbe|e az adott szakembeľ szakmai tapaszta|atálba

Több tészte töľténő aiánlattétel esetén, a szakemberek ktizötti átiáthatőság megengedett,
tehát több ľészte tiiténő aiánlattétel esetén egy szakembeľ több ĺészben is bemutatható.

3.

A 2. éľtékelési szempont bemutatása az eliátás II. ľésze vonatkozáSában az alábbiak szeľint
töĺténjen:

. 
^ teljesítésbe bevonni kívánt szakembeľek megnevezése, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismenetése cégszerűen a|áítt nyilatkozat formáiában szükséges csatolni;

. 
^z 

adott szakembeľ szakmai tapaszta|atának ismeľtetése a szakember saiát kezííleg
a|áítt szakrnai iinélettajzának csatolásáva| (az önéletĺajznak a szakmai tapaszta|at
ideiót (kezdő-befeiező) lesalább naotári év. hónap szeľinti időtartamok mesiclölésével
kcll tartaLmazĺia, illetve a jogosultságának ellenőĺzéséľe szo|gá|tatő nyilvántaĺtás
elérhetőségének útvonalát szükséges feltüntetni);

o csatolni kell a szakemberek képzettségét igazolő dokumentumokat, illetve a

iogosultságok igazolását (egyszetű másolatban);
o csatolĺri kell a szakember álta| saját kezűleg a|áírt rcndelkezéste állási nyilatkozatát.

Amennvihen eiánletfewő neĺn Ín|lfaf he leoaláhlr. 1fő MV_T<É felelős míísznki we>.etííi,

iogosultsággal ľendelkező szakembert. aki tenđelkezik lep,alább 12 ľĺ'őnaĺ szakmai

Ąlleníłhełő 1Ílea 
^ 

Kht 73 N í1\ hekezĺlés e\ nnnŕia qlqĎ]Ąn.

az t Ítj szakembet bemutatása.

Á 3. értékelési tészszempont [Aiánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása -
súlyszám: 15] esetében a l(özbeszeľzésiHatőság útmutatója (I<E 2016. évi 747. szám;2076.
decembeľ 21'.) szeĺini pontozás módszeĺe:

lu e|iátäs I. tésze voflatkoz^sában a rcfercncíák bemutatása tekintetében a pontkiosztás az
alábbiak szeĺint tötténik.

2. Az a|ábbi _ ktitelezően bemutatandó _
minimális (1 pont) pontszámot kapia.

. Aján|attevőnek rendelkeznie kell az aján|attéteh
befejezett (műszaki- átadás átvétellel LezáruIt),

refetenciák bemutatása esetén a1áĺlattevő a

ŕelhívás megküldését mege|őző 5 évben
szetződésszeľűen teljesített, iisszesen

L2



nettó 48 Millió Ft cllenértékű, épĹiletépítési és/vagy felújítási munkákĺa r.onatkozó
te ferenciával (teferenciákka).

3. Amenn)'i!ęn az 1. pontban mcgadott ĺeferencián felül aján|attevő 
^z 

alábbi
ľeferenciáfta)t is bemutatja, az 5 pont pontszámot kapia:

Äjánlattevőnek rendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését mege|őző 5 évben
befejezett (rnűszaki- átadás átvétellel |ezárulrt), szerződésszeľűen teljesített, összesen
nettó 75 Millió Ft ellenéľtékű, épi.iletépítési és/vagy felújítási munkákĺa vonatkozó
refeľenciával (referenciákkal).

4. Amennyiben az 1'. pontban megadott tefetencián felül aján|attevő 
^z 

alábbi
ĺefeľenciáfta)t is bemutatja, a maximális 10 pont pontszámot kapia:

. Aiánlattevőnek tendelkeznie kell 
^z ajánlattételi felhívás megküldését

megelőző 5 évben befejezett (műszaki- átadás áwétellel lezárult),
szetződésszerűen teljesített, összesen nettó 100 Millió Ft ellenértékű,
épületépítési és/vagy felújítási munkákĺa vonatkozó refetenciával
(refeľenciákkal).

bemutatása tévén is lehetséges.

A 3. értékelési szempont bemutatása az eljőtás I. tésze vonatkozásában az alábbiak szcrint
történjen:

az aján|attevő á|ta| cégszerűen a|áfut ĺyi|atkozattal, amelyben tögzítésre keri.il:

szetződést kötő másik fél neve, székhelye,
a szenődés tátgya,
az el7enszo|gáItatás ö s szege,

a teljesítés ideje ftezdés és befejezés év/hőnaP/nap bontásban) és helye,

továbbá ajánlattevőĺek nyilatkozni kell aľról, hogy a teljesítés az e|őlrásoknak és a
szerződésnek megfelelően töĺtént-e.

rne'ge.lćíy.ő 5 éwhen hefeiezett (tníicz'eki- 
^t^dős 

áfvéŕellPl lezátlllt\_ szeĺzŕíĺlésczetíicĺ

Iĺz eliátás II. tésze vonatkoz^sában a referenciák bemutatása tekintetében a pontkiosztás az
alábbiak szeĺint töténik.

1'.Az alábbi _ kötelezően bemutatandó _ ĺefeĺenciák bemutatása esetén aján|attevő 
^minimális (1 pont) pontszámot kapia.

. Aján|attevőnek tendelkeznie kell az ajáĺLattéteh felhívás megküldését mege|őző 5 évben
befejezett (műszaki- átadás átvétellel lezáĺult), szerződésszerűen teljesített, összesen
nettó 5 Millió Ft ellenétékű, útépítési munkákĺa vonatkoző ľefetenciával
(refeĺenciákkal)'
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"l. Ámennyiben ^z 1.

aján|attevő az a|ábbi
pontszámot kapia:

Ajánlattevónek rendelkeznie kell az a,1ánlattétell
befejezett (műszaki- átadás áwétellel |ezáru|t),
nettó 15 Millió Ft ellenéľtékű, ťrtépítési
(ľefetenciákkal).

2. Amennyiben ^z 1. pontban megadott refeľencián felül
ajánlattevő az a|ábbi ľefetenciáfta)t is bemutať1a, a maximális
10 pont pontszámot kapia:

. Aiáĺ|attevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás megktildését
mege|őző 5 évben befcjezett (műszaki- átadás áwétellel lezáľult),
szet'ződésszerűen teljesített, łisszesen nettó 20 Millió Ft ellenéttékű,
útépítési munkákta vonatkozó tefeľenciával (ľefetenciákkal).

bemutatása tévén is lehetséges.

A 3. éttékelési szempont bemutatása az eliátás II" tésze vonatkozáSában az alábbiak szeľint
töĺténjen:

. aŻ aján|attevő á|tal. cé.gszeďlen a|áirt nyilatkozattal, amelyben ĺögzítésĺe keľül:

pontban megadott refeĺencián fclül
refercnciáfta)t is bemutat1a, az 5 pont

felhívás megküldését mege|őző 5 évben
szerződésszeĺűen teljesített, iisszesen
munkákta vonatkozó referenciával

szeruődést kötő másik fél neve, székhelye,
a szerződés tárgya,
az ellenszolg á|tatás összege,

a teljesítés ideje ftezdés és befejezés év/hőnaP/nap bontásban) és helye,

továbbá aján|attevőnek nyilatkozni kell atĺól, hogy a teljesítés az e|őtásoknak és a
szeľződésnek megfelelően töf tént-e'

Az aiánlatok cĺ sszponts zámának [ĺszámítása:

A sulyozás előtti pontszámot _ ha sztikséges _ az ajánLatkérő 2 (<ét) tizedesjegyre keľekíđ. Á
súlyozott pontszámot - ha sztikséges _ az aján|atkérő szintén 2 Q<ét) tizedesjegyte keľekíti.

Az aján|atkétő az ajáĺlatok értékelése sorän az egyes tészszempontok tattalmi eleméľe adott
étékelési pontszámot megsŻofozza 

^z 
adott tészszemponthoz rendelt súlyszámma|, a szotzatokat

pedig a1án|atonként összeadja; 
^z 

az aján|at az összességében legelőnycisebb, amelynek az
cisszpontsz áma a legnagyobb.

V.2.6) Á nyertes aiánlattevő neve. címe, adőszáma. az ellenszo@tatás összege és aián|ata
kiv Áln sz.tĄ sÁn e k i n rloką i :
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Az eliárás I. ľésze tekintetében:

Ä nyettes aján|attevő neve: Fromeland Építőipaľi,Ingatlanfotgalmazó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8900 Za|aegerszeg' Besenyő u' 32/a
Adőszáma: 1 37 7 317 7 -2-20
Ajáĺlaĺáľ (nettó F't): 75.334.448,- Ft
osszpontszám: 1000

Indoklás: a nyertes aján|at megfelel 
^z 

aján\attéte|l felhívásban és a dokumentációban
meghatátozott követelményeknek, és nyertes aján|attevő nirujtotta be a legiobb áĺ-éték arányt
megj elenítő aján|atot.

Az eliátás II. ĺésze tekintetében:

Á nyertes ajánlattevő neve: Fitotfon_System Kft.
Székhelye: 83ó0I(eszthely, Etzsébet kiľályné útja ó0.
Adő száma: 1 1 3 5 525 6 -2-20
Ajánlati ár (nettó Ft):12.208.470,- Ft
Összpontszám: 1000

Indoklás: a nyeftes aján|at megfelel ^z ajánlrattétel:'
meghatározott követelményeknek, és nyertes ajánlattevő
megj elenítő ajánlatot.

v.2.7) A nyettes aján|atot követő legkedvezőbb ajánlatot
ellenszolgáltatás összeg e és a1án|ata lĺvá|asztásának indokai: -

V'2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: igen

az ai ánlattev ő aW á|]alko z őt kiv än igén}ĺb e v enni:

Az e|járá's I ľésze tekintetében:

- alapĺéteg készítése
- föld elszál]jtása

Az e|1átás II. tésze tekintetében: -

A nyetes aján|atot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|ataban a közbeszeĺzésnek az(ok)
ĺésze(i), amely(ek)nek teljesítés éhez az aján|attevő alváI|a|kozőt kíván igenybe venni: -

V.2.9) Álvállalkozó(k) megnevezése. adószáma:

Az e|jáń's I. tésze tekintetében:

.ľĺlrv át]alkozó neve: Szakály I(ft.
Adőszáma: 1 1 5357 7 1 -2-20

Az e\átás II. része tekintetében: -

v .2. 1 0) Az a|kalmas s á,g igaz o|ás áb an t és zt v ev ő s z erve z e tek:

felhívásban és a dokumentációban
nyúitotta be a legiobb ár-éĺték atányt

tevő neve, címe, adőszáma, az
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Az erőfortást nyújtó szeffezet(ek), adőszárna és az alkalmassági követelmény(ek) meg|elölése,
amely(ek) igazolrása éľdekében az aján|attevő ezen Szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
aján|a ttev ő a'1 án|atáb an>

Az ct'őfottást nyúitó SŻervezet(ek), adőszáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása éĺdekében az ajánlattevő ezen Szervczet(ek)ľe (is) támaszkodik a nyertes
ajáĺ|atot követő legkedr'ezóbb ajánlatot tevő ajánlatában: _

v.2.11) Az &vénytelen ajánlatot tevők:
Az étvénytelen ajánlatot tevók neve, címe, adőszáma és az énénytelenség indoka:

Az eliátás I. ľésze vonatkoz^sában:
1.) Fitotľon-System Kft.
8360 I(eszthely, Eĺzsébet kiĺályné út)a ó0.
11355256-2-20

A Fitotľon-System Kft. ajánlattevő aiánlata éľvénytelen a l(bt. 73' s (1) bekezdés e) pontja
a|apján.

Indokolás: Ä l(bt. 89. S ^) 
pontia szerinti btá|at a|apján Ajánlattevő a közbeszerzési

dokumentumokban meghatátozott feltételeknek nem megfelelő aján|atot nyújtott be.

Aján|arkéń a 2078. ápĺilis 10. napján megki.ildött hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás
kérésben (2. pont) az a|ábbiak^ttőgzitette:

,Ájĺźnlaĺkérő ai Ęánlattételi felbíuás ĺ 2. pon/ában, ai eljárłis I. rĺł7,e uonatkoryźsában iniľryadĺi 2. értékelési

ĺťs4s79npo nł le kin tetébe n ai alábbiakat írla e/ő:

,,/tąeljĺirĺÍł I. ľés79 uonatkoýsában a syakerľlberek bematatĺźsa tekinteÍében a pontkios7!ós aialribbiak ł7,erint

ttirténik.

ĺ. Aialábbi srykember bernutatása esetén E'ánlatteaő a ruiainĺźlis (ĺ pont) pontsýnoĺ kĘa.

Ąĺź n la tteuőne k re n de lke inie ke l/:

. teyatĺźbb ĺ Íő Íelelős niĺsiaki ae7.etői (MV E) jogosultstźgal rendelke4ő siakeľľlberrel, aki
rendelke{k legalább ĺ 2 bónap siakmai tapas7lalattal épiilet épĺtéu és/ uagy felújítása
tekintetében (tebát iiłs7,enn kell ĺ 2 bónap siakrzai tapasilalatĺal łvndelkeinie e
siakeľľlbernek).

2. A4alĺźbbi łiakeľzber bemutatĺisa entfu Ęán/atteuő ai5 pont poĺltsýmot kĘa (opnonó/ił):

o A< ĺ. pontban negieltilt siakember ľvndelke{k legalább 24 bónap siaknai tapas!,talattal
épiilet épĺtése és/uagy felújĺtán tekintetében (tebát öłs79nn kell 24 bónap s7akrnai
tap a ą! a l4 t ta l re n de l ke in i e e s ąa lee ľn b e rn e k).

Amenn1iben a4 ĺ. ponłban bemutatott syakember 36 bónap, uagy a{ neýaladó łrykmai
tapas{alattal rendelke1lk, Ęánlalteaő a7 adotĺ s79mponthoi furtogÍ naximĺilis (ĺ0 pont)
ponts3źnot kĘa.

16



Ajĺin/atkéní Jłlhĺa1a Ajádatteaők Jigyelľľldt, lrrgy o teljesításlle berunni kĺlltjnl siakeľłlĺlerek siakmłi
ĺapas{alala aonatkoąlisĺźllafl, il< iĺlőbeľ pĺirbriamos gyakoľlati iĺtők csak egls1er s4źmitanak bele ai aĺ!o/ĺ
s 7a ke nl b e r s ia kľľl a i ĺ ap a s i! a la t ĺj b a.

Tiibb rás1re ĺŕirténő Ęánlatĺétel esetén, a siakemberek kiiyiiĺĺi tźÍjĺhbaĺósĺig megengedett, teb/it tiibt résyv törĺénő
ajánlattétel esetén egy siakeľľlber ttibb ľés1ben is bemaĺaĺbatli'

A 2. éĺákelési sieľnponĺ beľnutaĺĺÍsa aieljlínfu I. résye uonalkoýsĺźban aialtźbbiak sąerint tdrĺéĘen:

o a ĺeljesĺłésbe beuonni kíaánt ĺiakemberek negneueylĺse, kép4ettségiik, s4akmai tapałitalafuk isľnerĺetésa
c égs ry íł a n a ĺ ĺź í ĺt aj i l a t ko 4a t fo.rłl ĺźj ĺ) b a n s 7ił k ĺ ége ł c s a t o l n i ;

' a?" adott siakember srykmai tapas{alatĺinak ismeł1etése a siakember sĘáĺ ke{ĺleg alĺźirt siyłknai
tinéletmjilźnak csatolĺźĺáual (ai ćĺndletmjynak a siukłnai ĺapasęlalat id?'éĺ (keidő-býiie3Ą legatĺibb
naptĺii éu, hónap sieinti időtaľĺaruok ľaegjelöléséuel kell lartalrľainia, illetue a jogosllltsĺ)gźnak
ellenőĘsére ĺioĘĺźlĺató n1ihltinĺartás elérbetőségenek iltaonalĺÍt siiikségufeltiinteĺni);

o ĺ;satolni kell a siakemberek képryttł"egeĺ iga7oló dokumentłmokat, illetue a jogoultłĺ)gok igaiolĺiłĺit
(egy s ąe nĺ ľz ĺÍ so l a t b a n ) ;

o csatolni ke// a siakember ĺjhal sĘĺźĺ keýleg alĺií'lt rendelkeryl're ĺjtlĺÍsi ryilatkoiatĺźt.

Amenąyiben Ęánlaĺteuő nem ľlluĺaĺ be tegalátlb t Í; MV-E -lělelős ľnĺĺsiaki ue17tői jogołnltságal reĺldelkeiő
s7akeľľlberĺ, aki rendelke71k legalább 'l2 llóna1> .r7akmai tapas7lalattal épiiteĺ épĺtése ésf aagl Jěll:/iĺlźn
tekinteĺében, ĺigy Ęĺźnlatteuő ajrźnlaĺának érućrytelen:'ége álkpítbató ľłleg a Kbĺ. 73. Í (t) bekeplés Ą pontja
alĘán.

Arrennjliben Ąĺinlatteuő tiibb siakerubert kíuán beľzutatni, Ajánlatkérő a7 Ętźilatban elsőként bemutatott

s(akember ełetében uég{ el ai áftékelést, é, ,,íg<! el a pontkiosi!ĺźłt. Ttibb siakeruber beľnaĺatĺíĺa tiibbleĘontot
nem jelent, a minimĺźlis elaánźs ai / jí łiakember bemaĺatĺjsa."

s ry ąőd é s te lie sí t é sé b e n ré s ł ue uő s Ęa ke ľn b e rt.

rendelkezi,k.

-
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egrc n é rté k ĺĺ jogo s ĺl l t s ĺjga l.

emutatott dokumentumokkal

iogosultsággal.

Az aján|attéteü felhívás 12. pontjában Ajánlatkérő az alábbiakat tta elő:

,,...Amenn1iben ajĺźnlaĺĺeaő nern ľnutat be tegatlźbb ĺ JiÍ MV-Erthlős rniĺsiaki ue79tői.iogovtĺsĺigal rendelkeiő

syakeľľlberĺ, aki rvdelke{k legolább 12 hónap siaknai tapas<lalattal épiilet építése és/ uagy Jiillłjírĺ;sa
tekintetében, ĺłgy a1ĺźĺlaueuő Ęánlatáuk éruérytelensége állapítbaló ľneg a Kbt. 73. s () bekeidés Ą ponĺja

alap1án.

syakeľnber llemutatása ĺiibbletpontot rcĺz jelent, a rninirľlĺźlis elľłinis ail jő siakeruber bemutatĺjsa."

A l{bt' 89. $ a) Pontia szeĺint:

,, A4ajánlatot a tłirgyalások neýeidéłéĺ rzegelőiően akkor kell éĺvén-yĺelennĺ ryiluánĺtani, ha aiajánlat oĄan

okból éruérytelen, amelĄel kaprolatbm a táryyalĺ)sok sorĺfu uagy biárylpótlĺis kerelében ilncs lelletősćgaiĘĺintat
neýěhlőué ftnlére. A tłirgyalások negkeidését negelőiően csak akkor lebeĺ aąĘánlat é'nlérytelenseget a siakľľlai

Ąánlat nen neglělelő uolta miatt negillapítani, ba a szakĺnai aiánlat nem ÍeIeI meg az aiánlatkérő
áItaI meghatátozott minimumkövetelménveknek. "

Fentiekľe tekintettel megállapítható, hogy ĺĺiánlattevő
voflatkoŻ^sában bemutatott V.T
nem ked'ilt igazolásľa a hiánypótlás során és tekinwe, hogy V.T. szakembert mutatta be
Aiánlattevő elsőként az aiánlatban (annak ellenéte, hogy Aiánlatkérő az aiánlatban
elsőként bemutatott szakembet esetébefl végzi eI az értékelést), igy a hiánypótlás
keretében bemutatott BJ. szakember nem vehető figyelembe az értékelés sotán.

Az értékelés ktiľében bemutatásta ketülő szakembeľek személye egyébiľánt kizárólag a
Kbt. 71. S (9) bekezdésében foglalt esetekben változhat, azonban aiánlattevő nem
egyenéľtélctí szakembett cserélt, hanem egy második szakembett ielölt meg 

^zaián|atb an, akikne k a képz e tts é ge p edig többle ttap as zta|atot i e le nt.

Több

I. tésze
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Az eliáľás II. ľésze vonatkozásában:
1.) Scheibeĺ-Építő Kft.
8983 Nagylengyel, Dőzsa út 1ó.
23886971-2-20

A Scheibeĺ-Építő Kft. aiánlattevő aiánlata épénytelen a l(bt. 73. s (1) bekezdés e) pontja
a|apján.

Indokolás: A I(bt. 89. S ^) 
pontja szerinti bfuá|at a|apján Aiánlattevő a közbeszerzési

dokumentumokban meghatátozott feltételeknek nem megfelelő aján|atot nyújtott be.

Ajánlatkérő a 2078. ápľilis 10. napján megküldött hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás
kéĺésben (4. pont) az a|ábbiakat rőgzítette:

,,Ajĺźnlatkérő ai Ęánlaĺtéĺeli felhĺuĺis 
'ĺ2. pontjĺÍban, a7 eljĺźrĺ).r II. rés79 aonatkoiĺźsĺźllan irtźrylacló 2.

é rté ke l é s i ré s'is ry ľap o n t t e ki n te łé b e n a 7 a l á b b i a ka t irt a e /ő:

,Ái eljánźs II. résrye uonatko7lÍsában a siakeľnberek bernutatĺźsa tekinteĺében a pontkios7!ás ai
a /ĺź b biak ł'ryri n t tti ł'té ni k.

ĺ. Aialĺibbi s4akenber beľľlutatĺźła esetén ajtźnlatteaő a niniľzálił (1 pont) pontsiĺźnot kĘa.

Ajá n latteuíne k re nde lke4nie kell:

. legalĺibb 'ĺ 
JiÍ Jětelős níĺsiaki aeietői ĺuv rĐ jwsuhstźgal rendelkeiő siakerzbeml, aki

rendelke{k legalibb l2 hĺínap siakłnai tapal<lakttal liĺépités ĺekintetében (tebĺźt tiłsrynn kell
ĺ 2 bónap syakmai tapas<lalattal rendelkeąrie e syakembernek).

2. A7alĺźbbi sgakerľlber beľzutatĺźła esetén ajánlatteuő a45 pont ponts4źmot kĘa (opĺionátiĄ:

o Ąi l. pontban rnegelölt sąakember rendelke7lk legalább 24 bónap s4akrnai tap(]s<laktlal
útépĺtét tekinteĺében Qeblít tissiuen kell 24 hĺínap srykłrai łapał7lalattal rendelkeinie e

siakeľzbernek).

3. Amenn1ibn ai ĺ. pontban bemutatott siakember 36 hőnap, uagy a1! neýatadlÍ siakrnai
tapas<llalattal rendelke{k, Ęánlatteuő ai adott s7,enpoúhoą taľ'to4| maxinĺźlił (ĺ 0 pont)
ponlsilźnot kĘa.

Ajánlatkéľő felbĺuja Ąĺźnlatteuők fgyelnét, bogy , teljesítésbe beaonni kíaánt siakemberek syakmai
tapas7lalata uonatkoryisĺiban, ai időben párbuiaľľlos gyakorlati idők csak egys<,er sýnítanak bele ai
ado tt s iake ľn b er s ia krz ai tapas7lala hźb a

Tiibb résire töľténő Ęánlattćtel ełetén, a sąakembeľvk köititti átjárhatóság megengedett, nbil łiibb rés7re

ttirténő ajáĺlattétel uetén egy syakenber ttibb ńsiben ił bemutatbató.

A 2. éľtékelési s<empznt bemutatása aieljĺźnźs II. rés79 aonatkory}sĺiban aialábbiak sryint töúénjen:
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o a ĺeljesítésbe beaonti kĺllánt sYakemberek megleľaiĺise, káprytĺsćgiik, siakrnai Íapasvlalatłk i.vaarleĺ.áse

ú ĺr ie ni e n a l á í rĺ ryl i la t ko ąa t Jô rn Ę ĺi b a n s {.i ks ége s cs a t o / n i ;
. a< adott s(akernber siaknlai ĺapas71|a/a/áľak iłmerteĺé'w a s(akeľnber sĘáĺ ke{ĺleg a/áĺl'ĺ siakruai

iiľléleĺĘryinak csatolĺisłźual (ai iinéktrE'ylak a siakľnłi lapas7lalat idiér (keidő-beJijeiĄ /ega/(jbb

naptĺźłi éu, bónap s7'erinĺi időtartaľnok negeli)lésćuel ke// ĺartalľna7nia, illetu ł jogoslllĺłĺĄĺinak
e//enőĘsére s1olgźllaĺó 71iluántartás elérheĺőséýnek ĺjtuonalát s7!ikségesJěltiintetni);

o ĺ'satolni kell a siakemberek képryelĺłeger t8d<0/ó dokuľnentamokat, illetue a jogosulĺ.rĺźgok igliolásĺźĺ
(egys ry rĺĺ n á so la tb a n ) ;

o csatolni kell a siakember ĺź/tal sa1ĺit keýleg aláírt rendelkeiésre ĺjllĺÍsi ľryilatkoiatĺit.

Anenn1iben Ęánlatteuő nem milt()t be legal,źbb 't JiÍ MV-KÉ .li/e/ős nĺĺsiaki aerytői jogosalÍsĺ)ggal

rendelkeiő s1akembeľt, aki rendelke{k legalálrb 'l2 bónap sigknai tapłs7lalattal ńtépĺléJ lekiĺÍeĺében,

lłgy Ęĺźnlatteuő Ęánlatának é'ruérytelensége ĺ)llapĺthahí neg a Kbt. 73. Í (ĺ ) bek'e3dés e) pontja alapjĺin.

Aľľlennyiben Ąánlatĺeuő több siakenbeft kíaĺźn llemutatni, ĄĺźnlaÍké'ł,ő ai Ęánlatban elsőként

bematatoĺl sęakember esetében uégi1 el ai értékelést, é, ,égł el a pontkios<list. ]-öbb ĺiakember
bemĺ.ltatĺjsa tłibbletpontot neľn jelent, a ninimális eluĺirĺjs aiĺ Jří siakerľber bemĺltalĺjsa."

ĺaľIalmą:nak uz a/ábbiakra ĺipyelemmel.

b ĺj n ab sza km ai taba s zta lato t kĺaá n be m a ĺa t ni.

ässvhanpban nvilitia be...............#

e lé rb e ĺősé pé n e k li tuo n a lĺź t.

20



ul ĺ.ł' t s a b e j o8o s ĺ l / t s ĺí8ĺź n a k ig zo / á s ĺj t. "

éĺvényességét megállaPítani nem tudta.

A I(bt. 89. $ a) pontia szcrinr:

,, Aiajáilatot a tá'rgyalások negkeidćsét megelőiően akkor kell éraérytelenné n1ilulźnítani, ha aiĘán/at oĄau
okbóléruérytekn, anell1el kaptolatban a ĺárgyalások sortín uagy bilźĺglplittás keretében nina hhetőségaiĄĺźnlaĺ
rnegfelelőaé téĺelére. A táľgyalánk ĺzýeidését negelőiíen ĺ;sak akkor lehet aia1ánlat érvérytelenłeget a siakmai
Ęánlat nen negfelelő uolta miatt rueg)llapítani, ba a szakmai aiánlat nem felel meg az aiánlatkérő
á I ta I m egh a tá rcz o t t m in im u m köve tel m énłtekn e k',

2) Homeland Építőip ĺti, Ingatlanfotgalmazó és SzoĘáltató Kft.
8900 Za|aegetszeg, Besenyő u.32/a
13773177-2-20

A Homeland Építőipati, Ingatlanfo tgalrnaző és SzoĘáltató Kft. aiántattevő aiánlata
érvénytelen a Kbt. 73. s (1) bekezdés e) pontja a|apján.

Indokolás: A l(bt. 89. $ Đ pontja szeľinti bfuá|at a|apján Aiánlattevő a közbeszetzési
dokumentumokban meghatátozott feltételeknek nem megfeleló ajánLatotnyújtott be.

Ajánlatkéń a 2078. április 70. napján megktildött hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás
kétésben (3. pont) az a|ábbiak^t ÍiJgzítette:

,Ájánlatkérő ai Ąánlattételi Jłlhĺuźĺ ĺ 2. pon7'ában, a7 eljánźs II. rés4e uorctkoiĺisĺźban inin1adó 2. érĺéke!ési
résry<!ł,po nt te ki n ĺeté ben ai a lábbiakat íta elő:
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,,A4 eljĺiłzźs II. résry uonaÍkoiĺźsĺźban a srylkerubeĺvk benuÍaĺĺísa lekintetébel a pontkios7!ĺ)s ai alábhił,k

sieint törlénik.

l. Aia/ĺźbbi siakember beľilataĺása esetfu ajĺinlatłeuő a rniniľłlĺjli.ĺ ('ĺ ponĺ) pontsýnot kafia.

Ajĺi n la tĺe uő n e k re n de l ke ryl ie ke /l:

. tegat,źbb ĺ Jií feletős níĺsiaki ue79tői 1uĺz KE) ioglsulĺstígal rendelkeiő siakembenvl, aki
rełldelke1lk legalĺ;bb ĺ 2 bónap sąakľnai tapas{alaĺtal ĺitépiĺáĺ tekintetében (tebĺÍt tiss-ryun kell
ĺ 2 hónap s7akmai Íapaĺ7lalaĺtĺll rendelke11ie e syakenbernek).

2. Aąalĺźbbi syakember bemutatása esetén E'ĺźnlatleuő aą5 ponĺ pontsiĺimot kĘa (opcionális):

o A< l. pontban ľregjeliilt sąakenber
,itépĺtéJ tekintetében (tebát össyesen

sąakerubernek).

3. Aľłlenn1iben ai ĺ. pontban beruutatolt syakeľnbeľ 36 hónap, uagy a7! negbaladĺí syak'nai
Ídpal<ldkttćłl rendelke{k, Ęánlatĺeuő aiadott ł77npoilboiĺartoyli maximális (ĺ0 pont) pontsýnot
koplr.

Ąĺźnlat,Łérő Jělllíýa Aiánlatteaők Jigyelĺnét, bogy a ĺe|esítésbe beaonni kíuĺinĺ s'4akemberek siaknai
lapatłalata uonat/e,oiĺisĺźban, ai időben pdrbuiamos gyakorlati idők aĺak cgysł,cr sýľníĺanak bele a-i adotĺ

s7a kern b e r s 4a kn ai tapasęa latáb a

Tćibb rés7re ttirténő Ąáľllattétel esetłín, a syakemberek kö3öĺti ĺźtjárbahisĺig ľľlegengedetĺ, ĺehát tijlrb réł7re tiiľténő

Ęĺźnlaĺtétel e.reĺén egy :yakember ĺtibb res7ben is bemuĺatbató.

A 2. énékelési s<:erilpzľlt bemutatĺźsa aieljánźs II. résry uonatkogásában aialĺźbĺliak s79rint ttirtćnjen:

o a ĺeljesítésbe beuonni kíułint sYakenberek megneue(lĺse, képryttségłk, łvaknai tapaą!űlatilk ismertetĺÍse

c égs ie ríĺ e n a l á ĺ rĺ ryl i / a t k o ia t fo rľz áj ĺź b a n ł iii k s ége s n a to l n i ;
. ał adott siakember siakmai tapas7lalatĺźnak ismerhĺĺse a sąakernber sĘát kevileg aláírt siakľnai

önéletrĘęźnak c'łatolłjsĺíual (ai i;néktrEąnak a s3akrnai tapał7lalat idE'lĺt (keýőłrrÍrjr<ő) legal/źbb

uptĺźi éu, bőłlap s19rinti időtartamok negleliilé:éael ke// tartalruai1lia, illetue a jogovltsĺigźnak
ellenőĘsére siolgĺźltaĺó rytiluántartás elérhetőségének lítuonalót syiik:égełJěhiintetni);

o c'satolni kell a siakenberek képi,ettseget igaryló dokumentĺlmokat, illełue a jogovltłĺigok iga7olĺtsĺźt
(egysryľű násolatban);

C csatolni kell a siakember áhal sĘĺit keýleg aláíft rendelke(ésłv állósi ryilatkoiatĺźt.

Aľľlenn-ýben Ęĺźnlatĺeuő nem mutat be tegalább l jő MV-KE Jětetős níĺsiaki uerytői jogoutltságal reilelkeyő
siakembeft, aki rendelke71k legalább l2 hónap syakrnai tapas7lalattal ,itépĺtél tekintetében, ligy ajánlatteuő

Ęánlahźnak éruén1telenłége állapítbatĺÍ ľneg a Kbt. 7r. s (ĺ ) bekeýéł Ą pon/a alapjĺin.

nndelke{k legalább 24 bórup siakmai tapasilalaĺtal
kell 24 hónap siaknai tapnilalaĺtal reľĺdelke3uie e

Amenn1iben ajánlatteuő ti)bb syakeľnbert kĺuán bematatni, Ąĺźnlatkérő ai Ęĺźnlatban elsőkćnt bemutatott

siakember esetében uég7j el ai éľtákelésl, é, ,ĺs<! el a pontkios7!ást. Tĺbb sąakeľľlber beľnutatĺźsa többleĘontoĺ

neľn jelent, a rzininális eluárĺźs ai/ fő siakernber bemutatĺiła.''
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tabasztalatot kĺaán bemułatni.

iogosaltsáppal..-

MV-VZ ioposaltsĺźpokkal ľv ndelkezik.

e pye n é fté kił io pos u l tsá s pa l.

A Kbt. 89. $ a) pontja szerint:
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,, AiĘĺźnlatol a lárglalĺźsok negkeryléséÍ łzegelőiően akkor kel/ éraéľryteleĺná n1ilaĺinítani, ba aąajĺźnlat olan
okbólénárytelen, anellyel kaptsolatban a tĺirgyalĺisok sorĺin uagyll]iáfiJ?(iĺl(jJ'kereĺéhen nincs lebetősćgaiĘĺźnlat

rłleýlelőué téĺe/ére. A tárgyalánk ĺłleýe1dését negelőiően cl'ak akkor lehet a7Ąánlat énléĺrytelenségéĺ a łiakruai

Ęánkł nen megfelelő aolta ľniatĺ rľleg)llapíłani, ha a szakmai aiánlat nem felel meg az aiánlatkérő
áItal megha táÍozo tt minimumkővetelménveknek.''

Besenvő u. 32 / a\ aián|ata érvénvtelen.

v.2.11) Az összeféľhetetlenségi helyzet e|háńtasa érdekében az ajánlattevőft) által tett
intézkedések ismertetése: -

VI. Ki egé s z ítő in fotm á ci ó k
VI.1) További infoĺmációk:
VI. 1.1) A szetződéskötési moratóľium időtartama:
I(ez<lete: 201B. máius 18.

Leiárta: 207 8. máius 22.
vI.l.2\ Áz összesezés elkészítésének időoontia: 2018. máius 17.

VI.1.3) Äz cisszesezés mesküldésének időoontia: 2018. máius 17.
VI.1'4) Äz osszegezés rnódosításának indoka: -
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpont)a:
VI.1.6) Á módosított összegczés megkülclésének időpontja: -

VI.1.7) Az összegezés javitásaĺak indoka: -
VI.1.B) Az összegezés javitásának időpontja: -
VI'1.9) Á javított összegezés megküIdésének időpontja: -
VI'1'10) További infoĺmációk: - 

]]"/lT,.\L l:EJLEsz'rÉslTANÁcsADl zRT.', :lL-;ii':;pest' AriĺJrássy Út 17.2. em' 9
,\o c s;:ĺł m : 1,!9692.0 5-2- 42

Pjĺlrt ks;:áĺtl laszá m :

' 1 ĺ\l 1 2 3-4 !)l] ilj052-5355'ĺ 002
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