
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: Lenti Város Önkormányzata 

Postai cím: Zrínyi Miklós utca 4. 

Város: Lenti Postai irányítószám: 8960 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti 
tevékenységének megújítása” című, TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00005 kódszámú pályázat keretében 
megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti tevékenységének megújítása: 

A Lenti, Petőfi u. 1089/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő felújítandó, korszerűsítendő épület évek 
óta használaton kívül van. A város központjában helyezkedik el. A településképet is meghatározó 
épület jelenleg rontja a városképet. A fejlesztés keretében a 2 szintes épület teljes megújításra kerül, 
melyben Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat funkció kap helyet. 

A tervek szerint ábrázoltak alapján, a földszinten kerül kialakításra az ügyfélbarát fogadótér és az 
épület rendeltetésének kiszolgáló helyiségei. Az emeleten kerül kialakításra a központ és a szolgálat 
különálló irodája, a munkatársakat kiszolgáló egyéb helyiségekkel. A fejlesztés tartalmazza az 
épület teljes külső hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét, az épület teljes belső építészeti, 
gépészeti, villamossági megújítását.  

A földszinten 107,79 m2-en kerül kialakításra az ügyfélbarát fogadótér és helyezkednek el az épület 
kiszolgáló helyiségei (teljes társzerkezeti átalakítás). Az emeleten (112,41 m2) kerül kialakításra a 
központ és a szolgálat különálló irodája a munkatársakat kiszolgáló egyéb helyiségekkel. A 
fejlesztés tartalmazza az épület teljes külső hőszigetelését (Homlokzat 14 cm vastag, lábazat 12 cm, 
födém 25 cm) és a nyílászárók cseréjét, az épület teljes gépészeti megújítását (fűtés, vízellátás, 
villanyhálózat). A várható energiatanúsítványi szint DD.  

Felújítás: 117,09 m2  

Átalakítás: 100 m2  

Rámpa: 22 m2  

A terv tartalmazza a mozgáskorlátozottak bejutását az épületbe, melyet a Lenti, Petőfi u. 1089/7 
hrsz. alatti ingatlanon, a felújítandó épület bejárata előtt kialakítandó rámpával kell megoldani. Az 
épület földszintjén az ügyfél-fogadótérben az akadálymentesítés projektarányosan valósul meg. A 
bejárattól az akadálymentes mosdóig komplex az akadálymentesítés. 

A kivitelezési munka nem engedélyköteles. 



A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes 
mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció 
tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, amelyben a 
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazta az ajánlatkérő. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -  

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

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: 2 2018/01/30 

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: -  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [] Elnevezés: „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Lenti tevékenységének megújítása” című, TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00005 
kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, 
vállalkozási szerződés 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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [6] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ LE-KO Építőipari Kft. (8960 Lenti, Béke u. 40.; adószám: 10702136-2-20) 
Az Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő 
megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott 
nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági 
követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 40.899.517,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 27 hónap 
 

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: 

LE-KO Építőipari 
Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
A3Z Invest Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 
Etalon Zala 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 

 Nettó vállalkozási díj  7 10 70 9,99 69,93 9,50 66,5 
 Vállalt jótállás  3 10 30 8,89 26,67 9,63 28,89 
 A súlyszámmal 

szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  100  96,6  95,39 



  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

  Az ajánlattevő neve: 
Varga Ádám E.V. 

Az ajánlattevő neve: 
Balogh Ferenc E.V. 

Az ajánlattevő neve: 
BMT Mérnöki Zrt. 

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 

Nettó vállalkozási díj  7 9,26 64,82 9,78 68,46 9,03 63,21 
Vállalt jótállás  3 9,26 27,78 9,63 28,29 9,26 27,28 
A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

  92,6  97,35  90,99 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

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: 2 

Az 1. részszempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás alapján 
ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben 
meghatározva a következőt jelenti: 

Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *10 
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás  
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

A 2. részszempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján 
ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben 
meghatározva a következőt jelenti: 

Pontszám= X vizsgált / X legkedvezőbb *10 
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legmagasabb megajánlás  
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

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

LE-KO Építőipari Kft. (8960 Lenti, Béke u. 40.; adószám: 10702136-2-20) 
Nettó vállalkozási díj: nettó: 40.899.517,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, amely az 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: egyes szakipari és építőmesteri munkák, gépészeti 
munkák, épületvillamossági munkák, hulladékkezelés és szállítás 

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, adószáma:- 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/02/28 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/02/28 (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: 

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az 
ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, így 
az alábbi ajánlattevők által benyújtott ajánlatok vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt 
bírálati cselekményekre, ezért az ajánlatok érvényessége nem állapítható meg. 

1./ A3Z Invest Zrt. (1023 Budapest, Ürömi u. 48.; adószám: 23707337-2-41) 
 

Részszempont Ajánlat 



Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 40.944.733,- Ft 
Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 24 hónap 

 
2./ Etalon Zala Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 43-49. B.lph. fsz. 6.; adószám: 13104678-
2-20) 
 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 43.073.024,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 26 hónap 

 
3./ Varga Ádám E.V. (8971 Zalabaksa, Kossuth u. 27.; adószám: 60155948-2-40) 
 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 44.151.769,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 25 hónap 

 
4./ Balogh Ferenc E.V.. (8978 Rédics, Béke u. 41., adószám: 66963705-2-40) 
 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 41.832.768,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 26 hónap 

 
5./ BMT Mérnöki Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A fsz., adószám: 25548556-2-
20) 
 

Részszempont Ajánlat 
Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 45.280.537,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 26 hónap 

2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
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