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Tárgy: Tájékoztatás számítási hiba javításáról 
 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.), mint 
Ajánlatkérő 2017.09.01. napján megküldött, és 2017.szeptember 06. napján módosított, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) harmadik része, 
nemzeti eljárásrend 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „A Hősök 
temetője, a Kolera temető, a „szalag temető” és a Vasgyári köztemető I. 
világháborús emlékművének, sírjainak felújítása” tárgyban.  
 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően a 2015. évi CXLIII. törvény 71. 
§ (11) bekezdésében meghatározott számítási hiba javítási lehetőséggel élve a következőkről 
kívánja Tisztelt Ajánlattevőket tájékoztatni. 
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-

érték arány szerinti értékelési szempont. 

 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 70 

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai 
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 

20 

3. Civil szervezetek bevonása a teljesítésbe 10 

 
Ajánlattevőknek a nettó ajánlati ár megadása mellett a teljesítésbe bevonásra kerülő 
építésvezető szakember közbeszerzési dokumentumok szerinti szakmai tapasztalatát, valamint 
a teljesítésbe bevont civil szervezet igénybevételét kellett megadniuk a felolvasólapon, melyhez 
alátámasztásként ajánlatukban be kellett nyújtaniuk a kitöltött árazott költségvetést, a 
megajánlott szakember szakmai önéletrajzát, illetve a teljesítésbe bevonni kívánt Civil szervezet 
megnevezéséről szóló nyilatkozatot. 
 
A., A bontási jegyzőkönyv tanúsága szerint a Titan Service Kft. (3529 Miskolc, Park u. 
16. fszt. 2.) ajánlattevő az alábbi ajánlatot tette: 
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Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 168.923.400,-Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) 
(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 

48 

3. Civil szervezetek bevonása a teljesítésbe - 

 
A Titan Service Kft. (3529 Miskolc, Park u. 16. fszt. 2.) ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat felolvasólapján, valamint benyújtott hiánypótlásában szereplő megajánlott szakember 
szakmai tapasztalatának alátámasztásaként benyújtott szakmai önéletrajz adatainak 
áttanulmányozását és átszámítását követően ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (9) 
és (11) bekezdései szerinti, az értékelés eredményére nem kiható számítási hibát észlelt, ezért 
annak javítását ajánlatkérő elvégezte úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számította ki az összesített ellenértéket 
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.  
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat felolvasólapján, valamint a 3. értékelési szempontra 
vonatkozó ajánlati nyilatkozata, illetve a benyújtott hiánypótlásában szereplő civil szervezet 
bevonásáról szóló megerősítő nyilatkozata alapján ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 71. 
§ (9) és (11) bekezdései szerinti, az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlelt, ezért 
annak javítását ajánlatkérő elvégezte úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számította ki az összesített ellenértéket 
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. 
A javítás eredményeként az ajánlattevő által megajánlott, a teljesítésbe bevonásra kerülő 
építésvezető szakember szakmai tapasztalata, valamint az ajánlattevő által megajánlott civil 
szervezetek bevonásával kapcsolatban Ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatja az 
Ajánlattevőket: 
 
A Titan Service Kft. (3529 Miskolc, Park u. 16. fszt. 2.) ajánlattevő által benyújtott 
felolvasólapját a hiánypótlásban becsatolt szakmai önéletrajz adatai, illetve a teljesítésbe 
bevont civil szervezetek vonatkozásában az alábbiak szerint javítja:  
 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 168.923.400,-Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) 
(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 

74 
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3. Civil szervezetek bevonása a teljesítésbe 2 

 
 
B., A bontási jegyzőkönyv tanúsága szerint a Bau-Vill Épker Kft. (3530 Miskolc, 
Hadirokkantak u. 48.) ajánlattevő az alábbi ajánlatot tette: 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 179.322.410,-Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) 
(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 

46 

3. Civil szervezetek bevonása a teljesítésbe - 

 

 
A Bau-Vill Épker Kft. (3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 48.) ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat felolvasólapján szereplő megajánlott szakember szakmai tapasztalatának 
alátámasztásaként benyújtott szakmai önéletrajz adatainak áttanulmányozását és átszámítását 
követően ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (9) és (11) bekezdései szerinti, az 
értékelés eredményére nem kiható számítási hibát észlelt, ezért annak javítását ajánlatkérő 
elvégezte úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 
alapadatokat) alapul véve számította ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 
megtalálható számításon alapuló – adatot.  
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat felolvasólapján, valamint a 3. értékelési szempontra 
vonatkozó ajánlati nyilatkozata, illetve a benyújtott hiánypótlásában szereplő civil szervezet 
bevonásáról szóló megerősítő nyilatkozata alapján ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 71. 
§ (9) és (11) bekezdései szerinti, az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlelt, ezért 
annak javítását ajánlatkérő elvégezte úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számította ki az összesített ellenértéket 
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. 
A javítás eredményeként az ajánlattevő által megajánlott, a teljesítésbe bevonásra kerülő 
építésvezető szakember szakmai tapasztalata, valamint az ajánlattevő által megajánlott civil 
szervezetek bevonásával kapcsolatban Ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatja az 
Ajánlattevőket: 
 
A Bau-Vill Épker Kft. (3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 48.) ajánlattevő által benyújtott 
felolvasólapját a hiánypótlásban becsatolt szakmai önéletrajz adatai, illetve a teljesítésbe 
bevont civil szervezetek vonatkozásában az alábbiak szerint javítja:  
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Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 179.322.410,-Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) 
(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 

0 

3. Civil szervezetek bevonása a teljesítésbe 1 

 
 
Kérem az eljárás során a továbbiakban ennek tudomásul vételét.  
 
Jelen tájékoztatást az Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek azonos tartalommal egyidejűleg 
megküldte. 
 
 
Miskolc, 2017. szeptember 22. 
 

Tisztelettel: 
  
 
 

 ……………………………. 
    Kiss Brigitta 
 Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 
 

VISSZAIGAZOLÁS  
 

 
Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő nevében 
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy az ezzel az oldallal együtt összesen öt 
(5) számozott oldalból álló „Tájékoztatás számítási hiba javításáról” tárgyú üzenetet Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „A Hősök temetője, a 
Kolera temető, a „szalag temető” és a Vasgyári köztemető I. világháborús 
emlékművének, sírjainak felújítása” tárgyú eljárásban megkaptam, az abban foglaltakat 
tudomásul vettem. 
 
 
……………….., 2017. ....................... 
 
 
 ……………………………. 
 ajánlattevő 
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