
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: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben” című, 

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00009 kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Lenti, Béke utcai kerékpárút építése:  

A kerékpárút jellege kétirányú kerékpárút, mely összeköti a lentikápolnai kerékpárutat az ipari 

területekkel és a Gyógyfürdő környezetével, megteremtve Lenti nyugati belterületeinek 

összeköttetését. A kerékpárút I. szakasza (hossza: 658 m, szélessége: 2 m, burkolat típusa: aszfalt) 

csatlakozik a meglévő kerékpárút burkolatához a város belterület határán, az I. szakasz vége a Béke 

utca – Akácfa utca keresztezése (kerékpáros átvezetés, forgalomlassító sziget építésével) 

csatlakozik II. szakaszhoz. A kerékpárút II. szakaszának jellege kétirányú kerékpárút (hossza: 

425,52 m, szélessége: 2,25 m, burkolat típusa: aszfalt) a tervezési szakasz eleje csatlakozik I. 

szakasz végszelvényéhez (Béke utca – Akácfa utca keresztezése), a tervezési szakasz vége a 75 sz. 

főút – Béke utca keresztezése (kerékpáros átvezetés, forgalomlassító sziget építésével). A tervben 

szereplő kerékpárutak összes hossza 1083,52 m.  

A projekt keretében beszerzésre és kihelyezésre kerül 20 db 10 beállásos kerékpártároló 14 

önkormányzati tulajdonú, közterületi helyszínen, valamint 1 db fedett kerékpártároló létesül a 

Polgármesteri Hivatalnál. 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka 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 közzététel
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 
2
 2018/04/13 

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: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Lentiben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00009 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: [4] 

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 48 900 785,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (hónap) 24 + 5 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: 

Tüske Attila EV 

Az ajánlattevő neve: 

Zalaroad Útépítési és 

Fenntartási 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  7 100 700 90,01 630,07 94,46 661,22 

 Vállalt jótállás  3 13,89 41,89 27,78 83,34 16,67 50,01 

 A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

741,89 

  

713,41 

 

711,23 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

  Az ajánlattevő neve: 

Vasi Aszfalt-Gép Kft. 

  

Az értékelés A 

részszempontok 

      

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

    

Nettó vállalkozási díj  7 96,56 675,92     

Vállalt jótállás  3 8,33 24,99     

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

  
700,91 

    



pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
 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 1. részszempont estében: 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. 

A 2. részszempont esetében: a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 

számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti egyenes arányosítás módszerével az 

alábbiak szerint: 

- a többletjótállás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap; 

- a 36 hónap többletjótállás esetén az ajánlat 100 pontot kap; 

- a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül 

meghatározásra. 

 

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

A vizsgált = a vizsgált többletjótállás hónapokban 

P = (A vizsgált / 36) × (P max - P min) + P min 

 

A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. 

 

Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti 

megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb 

megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a 

képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. 

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: 48 900 785,- 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
 2
X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: kiegészítő tervezési feladatok, forgalomtechnikai 

munkák, csatornaépítési munkák, szegélyépítési munkák, burkolatépítési munkák, közműkiváltási 

munkák (távközlési, elektromos, gáz), 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: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/06/19 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/14 (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./ Tüske Attila EV (8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 59.; adószám: 66863980-2-40) 

 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 54 330 044,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (hónap) 24 + 10 hónap 

 

2./ Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. (8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.; adószám: 11352655-2-20) 

 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 51 770 325,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (hónap) 24 + 6 hónap 

 

3./ Vasi Aszfalt-Gép Kft. (9826 Petőmihályfa, Kossuth u. 16.; adószám: 13498746-2-18) 

 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 50 642 964 ,- Ft 

Minőségi 

kritérium: 

2. Többletjótállás vállalása (hónap) 24 + 3 hónap 

2
 

______________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
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