
  

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: Miskolc Holding Zrt. 

Postai cím: Petőfi út 1-3. 

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3525 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Út- és mélyépítő és/vagy magasépítő kivitelezői munkák 
Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1.rész: Út- és mélyépítő munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken. 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 15 000 
000,- Ft/év keretösszeg erejéig: 

• útépítés, térburkolatok: teleken belüli betonút, vagy aszfaltos javítás 

• víziközmű építés: telken belüli víz-szennyvízvezeték építés és javítás 

 

2.rész: Építőmesteri munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken - 
Szerkezetépítés és szakipari munkák 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 70 000 
000,- Ft/év keretösszeg erejéig: 

• Szerkezetépítés és szakipari munkák alapozás, betonozás, szerkezet építés, kőműves munkák, 
ács, bádogos és állványozó munkák, vakolás, tetőfedés, álmennyezet építés, burkolás, asztalos 
szerkezeti munkák, lakatos szerkezeti, üvegezési munkák, felületképzések, hő- hang és vízszigetelések 

 

3.rész: Építőmesteri munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken - 
Épületgépészeti munkák 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 20 000 
000,- Ft keretösszeg erejéig: 

• Épületgépészeti munkák víz- és csatorna szerelés, fűtés szerelés, klíma szerelés, szellőzés 
szerelés 



  

 

4.rész: Építőmesteri munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken – Épület 
villamossági munkák 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 15 000 
000,- Ft keretösszeg erejéig: 

• Épület villamossági munkák villanyszerelési munkák: kábelek, vezetékek, szerelvények, 
lámpatestek, elektromos berendezések fő-, alelosztó és fogyasztásmérő szekrények, villámvédelem 
szerelése, világítás, biztonsági világítás szerelése   

• gyengeáram szerelési munkák: kaputelefon, riasztó, kamera rendszer, telefonrendszer, 
strukturált hálózat, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer, hangosítás 

 

5.rész: Bontási és tereprendezési munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó 
munkaterületeken. 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 20 000 
000,- Ft/év keretösszeg erejéig: 

• Építési területek tereprendezése, meglévő épületek, műtárgyak bontása, építési törmelék 
szállítása 

 

6.rész: Kertészeti és parkosítási munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó 
munkaterületeken. 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 2 500 000,- 
Ft/év keretösszeg erejéig: 

• füvesítés, növény ültetés és gondozás, kerti locsolóhálózat építése, kerti bútorok, játszóterek, 
műtárgyak telepítése 

 

7.rész: Bútorozási, belsőépítészeti munkák Miskolc közigazgatási területén belül változó 
munkaterületeken. 

A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi munkákat szükséges ellátni maximum nettó 5 000 000,- 
Ft/év keretösszeg erejéig: 

• beépített bútorok, berendezési tárgyak telepítése, épület felszerelési tárgyak, függönyök, 
sötétítők, információs táblák elhelyezése,  árnyékolástechnika beépítése 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós értékhatár alatti, hirdetmény és tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés) 



  

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:  

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Út- és mélyépítő munkák Miskolc 
közigazgatási területén belül változó munkaterületeken. 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 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: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 35.852.420,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 39.688.736,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

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.) 

    

  

  

BAU-VILL Épker Kft. Titán Service 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 ajánlati ár 
(ellenszolgáltatási 
árindex) 

70 10,00 700,00 9,04 632,65   

 

A jótállás 
időtartama 
(hónap) 

30 7,5 225,00 10,00 300,00   

 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

 925,00  932,65   

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10 

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 

1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás 

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

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 39.688.736,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Titán Service Kft. tette. 



  

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 35.852.420,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a BAU-VILL Épker Kft.  tette. 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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 

 

 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Építőmesteri munkák Miskolc 
közigazgatási területén belül változó munkaterületeken - Szerkezetépítés és szakipari 
munkák 



  

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 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: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 38.027.558,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 



  

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 36.928.890,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

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.) 

    

  

  

BAU-VILL Épker Kft. Titán Service 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 ajánlati ár 
(ellenszolgáltatási 
árindex) 

70 9,71 679,78 10,00 700,00   

 

A jótállás 
időtartama 
(hónap) 

30 7,5 225,00 10,00 300,00   

 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

 904,78  1000,00   

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10 

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 



  

1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás 

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

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 36.928.890,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Titán Service Kft. tette. 

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 38.027.558,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a BAU-VILL Épker Kft. tette. 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Építőmesteri munkák Miskolc 
közigazgatási területén belül változó munkaterületeken - Épületgépészeti munkák 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 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: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 159.112.959,- HUF 



  

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 146.967.847,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

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.) 

    

  

  

BAU-VILL Épker Kft. Titán Service 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 ajánlati ár 
(ellenszolgáltatási 
árindex) 

70 9,24 646,57 10,00 700,00   

 

A jótállás 
időtartama 
(hónap) 

30 7,5 225,00 10,00 300,00   

 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 

 

 871,57  1000,00   



  

összegei 
ajánlattevőnként: 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10 

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 

1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás 

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

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 146.967.847,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Titán Service Kft. tette. 

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 159.112.959,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a BAU-VILL Épker Kft. tette. 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Építőmesteri munkák Miskolc 
közigazgatási területén belül változó munkaterületeken – Épület villamossági munkák 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

A Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a 4. rész vonatkozásában nem érkezett ajánlat. 

 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 2Az 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:  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

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.) 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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 

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

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  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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 

 



  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [4] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Bontási és tereprendezési munkák 
Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 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.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 52.949.020,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 



  

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 46.286.628,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

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.) 

    

  

  

BAU-VILL Épker Kft. Titán Service 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 ajánlati ár 
(ellenszolgáltatási 
árindex) 

70 8,74 611,92 10,00 700,00   

 

A jótállás 
időtartama 
(hónap) 

30 7,5 225,00 10,00 300,00   

 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

 836,92  1000,00   

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10 



  

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 

1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás 

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

Név: Titán Service Kft.  

Székhelye: 3529 Miskolc, Park utca 16. 

Adószám: 23323962-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 46.286.628,- Ft 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 60 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Titán Service Kft. tette. 

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

Név: BAU-VILL Épker Kft.  

Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 

Adószám: 12681026-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 52.949.020,- HUF 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 48 
hónap 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a BAU-VILL Épker Kft. tette. 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [] Rész száma: 2 [6] Elnevezés: Kertészeti és parkosítási munkák Miskolc 
közigazgatási területén belül változó munkaterületeken 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

A Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a 6. rész vonatkozásában nem érkezett ajánlat. 

 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:  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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



  

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.) 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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 

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

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  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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 

 

 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 



  

A szerződés száma: [5] Rész száma: 2 [7 ] Elnevezés: Bútorozási, belsőépítészeti munkák 
Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 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: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Név: INTERFOREST Kft.  

Székhelye: 3527 Miskolc, Tüzér út 1/A. 

Adószám: 11385198-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 17.085.000,- 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 12hó 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Majoros és Társa Kft. 

Székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai út 13. 

Adószám: 11449258-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 19.855.800,- 



  

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 12
 hó 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Palácsik Péter egyéni vállalkozó 

Székhelye: 3529 Miskolc, Áfonyás út 1. 

Adószám: 61096398-2-25 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 20.309.500,- 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 12 
hó 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

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.) 

    

  

  

Majoros és Társa 
Kft. 

Palácsik Péter Interforest 

 

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 ajánlati ár 
(ellenszolgáltatási 
árindex) 

70 8,60 602,32 8,41 588,86 10,00 700,00 

 

A jótállás 
időtartama 
(hónap) 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 

 

 602,32  588,86  700,00 



  

összegei 
ajánlattevőnként: 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10 

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 

1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás 

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

Név: INTERFOREST Kft.  

Székhelye: 3527 Miskolc, Tüzér út 1/A. 

Adószám: 11385198-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 17.085.000,- 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 12hó 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Interforest Kft. tette. 

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

Név: Majoros és Társa Kft. 

Székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai út 13. 

Adószám: 11449258-2-05 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index, HUF) 19.855.800,- 

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 12
 hó 

Ajánlattevő ajánlata tartalmaz minden előírt nyilatkozatot, igazolást, melyre tekintettel 
megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes. A bírálati szempontnak megfelelő, 
második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Majoros és Társa tette. 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

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: 2018/07/06/ Lejárata: 2018/07/10 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/07/05 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/07/05 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:. 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2  

VI.1.10) További információk: 2 

Jelen ellenjegyzés a dokumentum egészére vonatkozik: 2018.07.05. 
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