
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/Község: Lenti Postai irányítószám: 8960 

 

Hivatalos név: Kerkateskánd Község Önkormányzata 

Postai cím: Béke u. 59. 

Város/Község: Kerkateskánd Postai irányítószám: 8879 

 

Hivatalos név: Szécsisziget Község Önkormányzata 

Postai cím: Rákóczi Ferenc u. 25. 

Város/Község: Szécsisziget Postai irányítószám: 8879 

 

Hivatalos név: Csömödér Község Önkormányzata 

Postai cím: Rákóczi u. 49. 

Város/Község: Csömödér Postai irányítószám: 8957 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 azonosítószámú „Zala Kétkeréken 
- Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című projekt 
keretében megvalósuló építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A projekt részletes bemutatása: Az érintett települések Zala megye délnyugati részén találhatóak a 
Kerka-patak és a Cserta-patak völgyében. A legkevesebb lakosú Kerkateskándon 162 fő él, míg 
Csömödéren 633 fő a teljes népesség. Máhomfa 1979 óta Lenti városrésze. A területen a Dél-Zalai 



Erdőtáj kerékpárút nyomvonala található. A nyomvonalterv szerint Lenti-Máhomfa területén 
kialakításra kerülő kerékpárút a már létező, önálló kerékpárúthoz csatlakozik. A projekt tárgya a 
Lenti-Máhomfa városrész és Csömödér között kerékpározható létesítmények kialakítása, az alábbi 
szakaszokkal:  

1. szakasz Lenti-Máhomfa és Kerkateskánd között, melynek jellege: kétirányú kerékpárút 
2x1 haladósávval; hossza: 1757,13m, szélessége: 2m+2*0,25m 
2. szakasz Kerkateskánd és Csömödér között, melynek jellege: kisforgalmú kerékpározható 
út; hossza: 8570m 

 
A fejlesztendő kerékpáros létesítmények hossza összesen: 10.327,13 m. 
 
I. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen, vállalkozási szerződés keretében 
 

Bontás 
  

Humuszos termőföld leszedése 30cm vastagsában, gépjárműre 
rakása, és elszállítása lerakóhelyre 

341 m3 

Földmunkák 
  

Földmű bevágás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása 
a munkaterület környezetében 100m-en belül 

166 m3 

Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból 
(anyagbiztosítás, szállítás külön tételben) 

148 m3 

Bevágásból maradt, fel nem használt anyag elszállítása a 
munkaterületről 

18 m3 

Tömörítés töltésépítésnél gépi erővel / 3.2.2 tétel (Trg=85%) 148 m3 

Tükörkészítés, simítóhengerléssel  780 m2 
Különleges földmunkák 

  
Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból 172 m3 

Altalaj stabilizáció - talajcseréhez bevágás készítése 20cm 
vastagságban, a kitermelt anyag gépjárműre rakása és elszállítása 
lerakóhelyre 

172 m3 

Altalaj stabilizáció - talajcsere készítése M50 mechanikai 
stabilizációból 20cm vastagságban, tömörítéssel együtt 172 m3 

Alakító és befejező földmunkák 
  

Zöld felületek finom tereprendezése és füvesítése 350 m2 

Útburkolatok 
  

Útburkolatok és pályaszerkezeti rétegek 
  

Útalap készítése Ckt.-4 hidraulikus kötőanyagú útalapból 15cm 
vastagsággal 

122 m3 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-4 jelű keverékből 2.5cm 
vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós 
kellősítéssel 

20 m3 

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 jelű keverékből 3.5cm 
vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós 
kellősítéssel 

27 m3 



Nemesített padka készítése 10cm vastag mészkőmurvából (310m2) 31 m3 

Egyéb járulékos munkák 
  

Új csapadékvízelvezető árok építése  310 m 

Φ100cm átmérőjű akna építése monolit betonból, 90cm mélységgel 1 db 

Φ60cm öntöttvas fedlap beépítése, terhelési osztály D400 1 db 

1.20m magas 2"-os acélcső korlát készítése, hegesztett kivitelben, 
felületkezelve, alapozva 

12 m 

Függőleges jelzések 
  

Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése 3 db 
Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra 5 db 
Vízszintes jelzések   
Útburkolati jelek festése (kézi) tartós kivitelben - sárga 118 m2 

Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes 
forgalomkorlátozási terv alapján) 

1 előir. 

 
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. 
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.  
 
II. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd településen, vállalkozási szerződés 
keretében 
 

KÖZMŰKIVÁLTÁSOK     

TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT - aknafedlap szintbe emelés, kábel 
védelembe helyezés (védőcső lehelyezés, kábelnyomjelző kövek 
áthelyezése, kábelnyomvonal kijelölés, szakfelügyelet) 

1 előir. 

VÍZELLÁTÁS - tűzcsap áthelyezése 2 előir. 
Bontás 

  
Humuszos termőföld leszedése 30cm vastagsában, gépjárműre 
rakása, és elszállítása lerakóhelyre 

1 585 m3 

Fakivágás, feldarabolással és tuskókiszedéssel, a kitermelt anyag 
szállítóeszközre rakása és elszállítása organizáció szerinti távolságra 

15 m3 

Bozótirtás, feldarabolással, a kitermelt anyag szállítóeszközre rakása 
és elszállítása organizáció szerinti távolságra 

5 m2 

Földmunkák 
  

Földmű bevágás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása 
a munkaterület környezetében 100m-en belül 

770 m3 

Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból 
(anyagbiztosítás, szállítás külön tételben) 

690 m3 



Bevágásból maradt, fel nem használt anyag elszállítása a 
munkaterületről 

80 m3 

Tömörítés töltésépítésnél gépi erővel / 3.2.2 tétel (Trg=85%) 690 m3 

Tükörkészítés, simítóhengerléssel  3 610 m2 
Különleges földmunkák 

  
Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból 794 m3 

Altalaj stabilizáció - talajcseréhez bevágás készítése 20cm 
vastagságban, a kitermelt anyag gépjárműre rakása és elszállítása 
lerakóhelyre 

794 m3 

Altalaj stabilizáció - talajcsere készítése M50 mechanikai 
stabilizációból 20cm vastagságban, tömörítéssel együtt 794 m3 

Alakító és befejező földmunkák 
  

Zöld felületek finom tereprendezése és füvesítése 1 650 m2 

Útburkolatok 
  

Útburkolatok és pályaszerkezeti rétegek 
  

Útalap készítése Ckt.-4 hidraulikus kötőanyagú útalapból 15cm 
vastagsággal 

569 m3 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-4 jelű keverékből 2.5cm 
vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós 
kellősítéssel 

90 m3 

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 jelű keverékből 3.5cm 
vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós 
kellősítéssel 

127 m3 

Nemesített padka készítése 10cm vastag mészkőmurvából (1440m2) 144 m3 

Egyéb járulékos munkák 
  

Kerékpárút építésével érintett aknafedlapok, szerelvények tervezett 
burkolat szintjébe emelése 

2 db 

Φ100cm átmérőjű beton áteresz építése 6 m 
Φ30cm átmérőjű beton áteresz építése 21 m 
Φ40cm átmérőjű beton áteresz építése 28 m 

058-as hrsz-ú útcsatlakozás kerékpárúttal érintett szakaszán teljes 
pályaszerkezet felújítása (5cm AC11 aszafalt kopóréteg, 20cm Ckt. 4 
hidraulikus kötőanyagú útalap, 20cm homokos kavics tömörített 
altalaj) 

50 m2 

Új csapadékvízelvezető árok építése  960 m 
Meglévő csapadékvízelvezető árok profilozása 330 m 
1.20m magas 2"-os acélcső korlát készítése, hegesztett kivitelben, 
felületkezelve, alapozva 

114 m 

Kijelölt, kisforgalmú, kerékpározható, állami utak lokális 
burkolathibáinak javítása 

30 m2 

Függőleges jelzések 
  

Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése 19 db 
Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra 30 db 
Vízszintes jelzések   



Útburkolati jelek festése (kézi) tartós kivitelben - sárga 520 m2 

Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes 
forgalomkorlátozási terv alapján) 

1 előir. 

 
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. 
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.  
 
III. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Szécsisziget településen, vállalkozási szerződés 
keretében 
 

Egyéb járulékos munkák 
  

Kijelölt, kisforgalmú, kerékpározható, állami utak lokális 
burkolathibáinak javítása 

75 m2 

Pihenőhely építéséhez kapcsolódó munkák   
Földmű bevágás készítése helyszínen, a kitermelt anyag gépjárműre 
rakása és elszállítása lerakóhelyre 

63 m3 

Tükörkészítés, simítóhengerléssel  141 m2 

Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból 28 m3 

Útalap készítése FZKA 0/32 zúzott, osztályozott dolomitból 15cm 
vastagsággal 

21 m3 

Fektetőréteg készítése NZ 2/5 bazalt zuzalékból térkő burkolatok alá, 
3cm vastagságban, tömörítéssel együtt 

4 m3 

Térburkolat készítése előregyártott beton gyephézagos térkőből, 
humuszkitöltéssel együtt - 8cm vtg. (pl.:Semelrock gyeprácskő) 

117 m2 

Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből 
homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. (pl.:Semelrock City Top) 

24 m2 

Kerti szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton 
alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati 
réteggel ellátott) 

31 m 

 'P' kerékpártámasz horganyzott, ST-37 minőségű acélcsőből 5 db 

Fedett-egybeépített pihenőhely, fából, felületkezeléssel 2 db 

Kültéri hulladékgyűjtő, felületkezelve, talajba rögzítéssel 1 db 

Térelválasztó fakerítés panelek, felületkezelve, oszlopai 
betontuskókba alapozva 

21 fm 

Függőleges jelzések 
  

Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése 8 db 
Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra 10 db 
Vízszintes jelzések 

  



Útburkolati jelek festése (kézi) tartós kivitelben - sárga 15 m2 

 
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység nem 
engedélyköteles.  
 
IV. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Csömödér településen, vállalkozási szerződés keretében 
 

Egyéb járulékos munkák 
  

Kijelölt, kisforgalmú, kerékpározható, állami utak lokális 
burkolathibáinak javítása 

45 m2 

Függőleges jelzések 
  

Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése 7 db 
Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra 8 db 

 
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 2017/12/04 

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 [1] Elnevezés: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 
azonosítószámú „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, 
Csömödér településeken” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás, vállalkozási 
szerződés keretében - I. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen, 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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
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 14.484.070,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. A szerződés teljesítésében részt 
vevő személyi állomány tapasztalata 

 
 



- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel 
egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező műszaki vezető szakmai 
tapasztalata kerékpárút építésével, 
felújításával kapcsolatos építési 
beruházásban 

1 db 

Minőségi 
kritérium: 

3. Vállalt jótállás (hónap)  24 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: 

Zalaroad Kft. 
Az ajánlattevő neve: 
Strabag Általános 

Építő 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 

 

 Nettó vállalkozási díj  7 100 700 87,63 613,41   
 A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata - a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút 
építésével, felújításával kapcsolatos 
építési beruházásban 

2 1 2 50,5 101 

  

 Vállalt jótállás  1 50,5 50,5 1 1   
 A súlyszámmal szorzott értékelési 

pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

  
752,5 

  
715,41 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 
tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

� = ��������	
���������
�á�� � × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 



A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb 
értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 db 
projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  



Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
A jótállás esetében az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték: 12 hónap, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték: 36 hónap. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész hónapok ajánlhatók. 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
Nettó vállalkozási díj: nettó 14.484.070,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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: hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, hengerelt 
aszfalt kötőréteg készítése 

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:  

Az alábbi ajánlattevők a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata értékelési 
szempont tekintetében az érvényességi küszöböt el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatot nyújtottak be, így 
ajánlatukat az ajánlatkérő a felhívás fenti rendelkezése értelmében érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ezek az ajánlatok egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi 
felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

1./ Telekes-Ép Fuvarozó és Útépítő Kft. (9812 Telekes Petőfi S. u. 17/B.; 13112974-2-18) 

2./ Utplan ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.; 11353319-2-20) 

3./ Ujj-Trans Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8960 Lenti, Szombathelyi út 1.; 11351685-2-
20) 

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

 



A szerződés száma: [2] Rész száma:2 [2] Elnevezés: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 
azonosítószámú „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, 
Csömödér településeken” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás, vállalkozási 
szerződés keretében - II. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd településen, 
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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
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 69.779.510,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. A szerződés teljesítésében részt 
vevő személyi állomány tapasztalata 
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel 
egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező műszaki vezető szakmai 
tapasztalata kerékpárút építésével, 

 
 

1 db 



felújításával kapcsolatos építési 
beruházásban 

Minőségi 
kritérium: 

3. Vállalt jótállás (hónap)  24 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: 

Zalaroad Kft. 
Az ajánlattevő neve: 
Strabag Általános 

Építő 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 

 

 Nettó vállalkozási díj  7 100 700 87,81 614,67   
 A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata - a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút 
építésével, felújításával kapcsolatos 
építési beruházásban 

2 1 2 50,5 101 

  

 Vállalt jótállás  1 50,5 50,5 1 1   
 A súlyszámmal szorzott értékelési 

pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

  
752,5 

  
715,67 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 
tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

� = ��������	
���������
�á�� � × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb 
értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 



megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 db 
projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
A jótállás esetében az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték: 12 hónap, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték: 36 hónap. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 



Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész hónapok ajánlhatók. 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
Nettó vállalkozási díj: nettó 69.779.510,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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: hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, hengerelt 
aszfalt kötőréteg készítése 

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:  

Az alábbi ajánlattevők a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata értékelési 
szempont tekintetében az érvényességi küszöböt el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatot nyújtottak be, így 
ajánlatukat az ajánlatkérő a felhívás fenti rendelkezése értelmében érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ezek az ajánlatok egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi 
felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

1./ Telekes-Ép Fuvarozó és Útépítő Kft. (9812 Telekes Petőfi S. u. 17/B.; 13112974-2-18) 

2./ Utplan ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.; 11353319-2-20) 

3./ Ujj-Trans Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8960 Lenti, Szombathelyi út 1.; 11351685-2-
20) 

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

 

A szerződés száma: [3] Rész száma:2 [3] Elnevezés: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 
azonosítószámú „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, 
Csömödér településeken” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás, vállalkozási 
szerződés keretében - III. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Szécsisziget településen, 
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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
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 4.341.574,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. A szerződés teljesítésében részt 
vevő személyi állomány tapasztalata 
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel 
egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező műszaki vezető szakmai 
tapasztalata kerékpárút építésével, 
felújításával kapcsolatos építési 
beruházásban 

 
 

1 db 

Minőségi 
kritérium: 

3. Vállalt jótállás (hónap)  24 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: 

Zalaroad Kft. 
Az ajánlattevő neve: 
Strabag Általános 

Építő 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 

 

 Nettó vállalkozási díj  7 100 700 87,01 609,07   
 A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata - a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút 
építésével, felújításával kapcsolatos 
építési beruházásban 

2 1 2 50,5 101 

  

 Vállalt jótállás  1 50,5 50,5 1 1   
 A súlyszámmal szorzott értékelési 

pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

  
752,5 

  
711,07 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 
tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

� = ��������	
���������
�á�� � × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb 
értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 



pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 db 
projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
A jótállás esetében az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték: 12 hónap, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték: 36 hónap. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész hónapok ajánlhatók. 

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



Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
Nettó vállalkozási díj: nettó 4.341.574,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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: hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, hengerelt 
aszfalt kötőréteg készítése 

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:  

Az alábbi ajánlattevők a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata értékelési 
szempont tekintetében az érvényességi küszöböt el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatot nyújtottak be, így 
ajánlatukat az ajánlatkérő a felhívás fenti rendelkezése értelmében érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ezek az ajánlatok egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi 
felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

1./ Telekes-Ép Fuvarozó és Útépítő Kft. (9812 Telekes Petőfi S. u. 17/B.; 13112974-2-18) 

2./ Utplan ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.; 11353319-2-20) 

3./ Ujj-Trans Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8960 Lenti, Szombathelyi út 1.; 11351685-2-
20) 

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

 

A szerződés száma: [4] Rész száma:2 [4] Elnevezés: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 
azonosítószámú „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, 
Csömödér településeken” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás, vállalkozási 
szerződés keretében - IV. részajánlati kör: Kerékpárút-fejlesztés Csömödér településen, 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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
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 514.750,- Ft 

Minőségi 
kritérium: 

2. A szerződés teljesítésében részt 
vevő személyi állomány tapasztalata 
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel 
egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező műszaki vezető szakmai 
tapasztalata kerékpárút építésével, 
felújításával kapcsolatos építési 
beruházásban 

 
 

1 db 

Minőségi 
kritérium: 

3. Vállalt jótállás (hónap)  24 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: 

Zalaroad Kft. 
Az ajánlattevő neve: 
Strabag Általános 

Építő 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 

 

 Nettó vállalkozási díj  7 100 700 87,01 609,07   
 A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata - a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 
szerint, MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút 
építésével, felújításával kapcsolatos 
építési beruházásban 

2 1 2 50,5 101 

  

 Vállalt jótállás  1 50,5 50,5 1 1   
 A súlyszámmal szorzott értékelési 

pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

  
752,5 

  
711,07 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 
tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

� = ��������	
���������
�á�� � × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb 
értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 



megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 db 
projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
A jótállás esetében az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték: 12 hónap, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték: 36 hónap. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész hónapok ajánlhatók. 

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

Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; 11352655-2-20) 
Nettó vállalkozási díj: nettó 514.750,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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: hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, hengerelt 
aszfalt kötőréteg készítése 

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:  

Az alábbi ajánlattevők a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata értékelési 
szempont tekintetében az érvényességi küszöböt el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatot nyújtottak be, így 
ajánlatukat az ajánlatkérő a felhívás fenti rendelkezése értelmében érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ezek az ajánlatok egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi 
felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

1./ Telekes-Ép Fuvarozó és Útépítő Kft. (9812 Telekes Petőfi S. u. 17/B.; 13112974-2-18) 

2./ Utplan ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.; 11353319-2-20) 

3./ Ujj-Trans Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8960 Lenti, Szombathelyi út 1.; 11351685-2-
20) 

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: 2018/04/14 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/04/18 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/04/13 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/04/13 (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 ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került 
sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati cselekményekre, ezért az ajánlat érvényessége nem állapítható 
meg egyik részajánlati körben sem. 

Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D. épület); 11705053-4-
44) 
 
I. részajánlati kör: Kerékpárú-fejlesztés Lenti településen  
 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 16.553.187,- Ft 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
tapasztalata - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint, MV-
KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút építésével, felújításával 
kapcsolatos építési beruházásban 

 
 

3 db 

3. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 
 
II. részajánlati kör: Kerékpárú-fejlesztés Kerkateskánd településen  
 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 79.579.926,- Ft 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
tapasztalata - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint, MV-
KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút építésével, felújításával 
kapcsolatos építési beruházásban 

 
 

3 db 

3. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 
 
III. részajánlati kör: Kerékpárú-fejlesztés Szécsisziget településen  
 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 4.992.930,- Ft 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
tapasztalata - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint, MV-
KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút építésével, felújításával 

 
 

3 db 



kapcsolatos építési beruházásban 
3. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 

 
IV. részajánlati kör: Kerékpárú-fejlesztés Csömödér településen  
 

Részszempont Megajánlás 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 591.966,- Ft 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
tapasztalata - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint, MV-
KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki 
vezető szakmai tapasztalata kerékpárút építésével, felújításával 
kapcsolatos építési beruházásban 

 
 

3 db 

3. Vállalt jótállás (hónap)  12 hónap 
2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

Az összegezést ellenjegyzem: 
 
 
 

 
Dr. Bakó Zoltán 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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