
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: Miskolci Egyházmegye 

Postai cím: Szeles u. 59. 

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3529 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő gyermekotthonok külső felújítása, 

akadálymentesítése. 1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok, 2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert 

Lakásotthonok és Központi Iroda, 3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Megyaszó - Gézengúz lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjazat. A lakásotton komplett akadálymentesítése. 

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad. 

Meglévő homlokzati nyílászárók: 

A meglévő homlokzati nyílászárók bontásra kerülnek. 

Padlóburkolatok: 

Nagy kopásállóságú linóleum burkolat kerül lerakásra az előírásnak megfelelő rétegrenddel, 130,14m2-en. A vizes helyiségek új 

hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 42,4 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró 

elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 186 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 252,4 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 4db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 964 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 



Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 2kWh teljesítményű komplett fotovoltaikus rendszer telepítésével. 

 

Megyaszó - Árvácska lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók. A 

lakásotthonban komplett akadálymentesítés történik. 

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati fa nyílászárók: 

A meglévő homlokzati fa nyílászárók bontásra kerülnek. 

Padlóburkolatok: 

Nagy kopásállóságú linóleum burkolat kerül lerakásra az előírásnak megfelelő rétegrenddel, 77m2-en. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Fürdőszoba bővítése: 

A földszinti fürdőszoba akadálymentesítése érdekében a mellette lévő szoba hátrányára bővül. 

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói az akadálymentesítés miatt kerülnek cserére. Összesen 6,37 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, 

fokozott légzárású nyílászáró elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben. A meglévő nyílászárók, 

redőnnyel és rovarhálóval lesznek ellátva.  

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 204 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. A 190 m2 padlásfödémre, 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplan kerül fektetésre, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 4 db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 798 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 2kWh teljesítményű komplett fotovoltaikus rendszer telepítésével. 

 

Megyaszó - Forrás lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjazat. A lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati műanyag nyílászárók: 

A homlokzati műanyag nyílászárók megmaradnak, csak a bejárati ajtókat kell cserélni, az akadálymentesítés érdekében. 

Padlóburkolatok: 

Új 109m2 linóleum padlóburkolat kerül lerakásra, az előírásoknak megfelelő rétegrenddel. A vizes helyiségek új hidegburkolatai 

csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Nyílászárók: 



Összesen 2,4 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró elhelyezése, szerelvényezve, 

finombeállítással, kívül-belül fehér színben. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 420 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 63,9 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 3db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 671 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 

 

Megyaszó - Hóvirág lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjazat. A lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Magastető: 

A 105m2 magastető szerkezetének vizsgálatát követően, a jelenlegi palafedés szakszerű bontását követően, a tartószerkezet igény 

szerinti megerősítése után kerül felrakásra az új kerámia héjazat.  

Lépcsők: 

Belső fa lépcső burkolata felújításra, csúszásmentesítésre kerül.  

Padlóburkolatok: 

Új linóleum padlóburkolat kerül lerakásra, az előírásoknak megfelelő rétegrenddel 85 m2-en.  

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Nyílászárók: 

Új belsőajtók kerülnek beépítésre utólag szerelhető tokkal, telel lapos lakköntött felületű ajtólapokkal.  

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 442 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 208 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 4 db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 952 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 

 

2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert Lakásotthonok és Központi Iroda 

Hernádvécse - Liget lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjazat. A lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  



Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat: 

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati fa nyílászárók: 

A meglévő homlokzati fa nyílászárók bontásra kerülnek. 

Padlóburkolatok: 

Nagy kopásállóságú linóleum burkolat kerül lerakásra az előírásnak megfelelő rétegrenddel, 36m2-en. 

Meglévő parkettaburkolat csiszolása, felújítása történik 119 m2-en. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Magastető: 

A 310 m2 magastető szerkezetének vizsgálatát követően, a jelenlegi palafedés szakszerű bontását követően, a tartószerkezet igény 

szerinti megerősítése után kerül felrakásra az új kerámia héjazat.  

Lépcső: 

A támfal felőli lépcső teljes elbontását követően, új alap készül, és erre kerül felépítésre a lépcső a jelenlegivel megegyező 

anyaghasználattal. 

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 55,7 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró 

elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 442 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 208 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 2db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 1100 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 2kWh teljesítményű komplett fotovoltaikus rendszer telepítésével. 

 

Hernádvécse Kastélykert – Központi iroda – Rózsakert lakásotthonok 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjalás. A Kastélykert lakásotthon földszintjének komplett akadálymentes kialakítása is megtörténik, míg a Rózsakert 

lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati fa nyílászárók: 

A meglévő homlokzati fa nyílászárók bontásra kerülnek. 

Magastető: 

A 677m2 magastető szerkezetének vizsgálatát követően, a jelenlegi palafedés szakszerű bontását követően, a tartószerkezet igény 

szerinti megerősítése után kerül felrakásra az új kerámia héjazat.  

Lépcsők: 

A Központi iroda lépcsőjének marással történő csúszásmentesítését kell elvégezni. A Rózsakert lakásotthon lépcsője átépítésre kerül, 

míg a Kastélykert lépcsője is megújul. 

Padlóburkolatok: 



A parketta burkolatok felcsiszolásra és helyreállításra kerülnek. A központi iroda közösségi termében viszont új fa parkettaburkolat 

kerül lerakása. 

Az újonnan elhelyezett burkolatoknak rendelkezni kell a szabvány által előírt kopásállósági értékekkel. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 214,5 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású 

nyílászáró elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 702 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 526 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek.  

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 2187 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 

 

3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

Garadna – Berekalja lakásotthonok 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók. A 

lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati fa nyílászárók: 

A meglévő homlokzati fa nyílászárók bontásra kerülnek. 

Terasz építése: 

Új, 14,4 m2 terasz építése, a hozzá tartozó lefedéssel.  

Padlóburkolatok: 

55,4 m2 parketta burkolatok felcsiszolásra és helyreállításra kerülnek. Az újonnan elhelyezett burkolatoknak rendelkezni kell a 

szabvány által előírt kopásállósági értékekkel. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 32,1 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró 

elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 255 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 110 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 2 db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 731 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 



A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 

 

Novajidrány - Bársonyos lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjazat. A lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati fa nyílászárók: 

A meglévő homlokzati fa nyílászárók bontásra kerülnek. 

Padlóburkolatok: 

Nagy kopásállóságú linóleum burkolat kerül lerakásra az előírásnak megfelelő rétegrenddel, 104m2-en. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Magastető: 

A 183 m2 magastető szerkezetének vizsgálatát követően, a jelenlegi palafedés szakszerű bontását követően, a tartószerkezet igény 

szerinti megerősítése után kerül felrakásra az új kerámia héjazat.  

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 29,9 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró 

elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. Nagy igénybevételnek kitett beltéri ajtók kerülnek beépítésre a meglévők helyére 13 

db.  

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 285 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. A 122 m2 tetősíkba, 25cm 

ásványgyapot hőszigetelés kerül, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 3db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 1035 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 2kWh teljesítményű komplett fotovoltaikus rendszer telepítésével. 

 

Abaújszántó - Hegyalja lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjalás. A lakásotthon nappaliában indukciós hurok kerül kiépítésre.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati fa nyílászárók: 

A meglévő homlokzati fa nyílászárók bontásra kerülnek. 

Padlóburkolatok: 

Teraszok, erkélyek burkolásánál fagyálló kerámia lapburkolat készül, 20m2. 

Az újonnan elhelyezett burkolatoknak rendelkezni kell a szabvány által előírt kopásállósági értékekkel. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 



Új háztartási helyiség: 

Tetőtérből gipszkarton fallal kerül leválasztásra egy új háztartási helyiség. Falai a padlástér felé 20m2 hőszigetelést kapnak.   

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 55,4 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró 

elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 318 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 180 m2 tetősíkba 

helyezett 25cm ásványgyapot hőszigetelés kerül, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 4db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 852 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 

A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 

 

Abaújkér - Aranyos lakásotthon 

A beruházás építészeti kialakítása: 

A teljes épület külsőleg megújul. 20 cm homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre, cserélődnek a homlokzati nyílászárók és a 

teljes tetőhéjazat. A lakásotthonban mobil indukciós hurok lesz.  

Épületszerkezeti ismertetés: 

Meglévő falazat:   

Az épület fő tégla falszerkezete érintetlenül marad.  

Meglévő homlokzati nyílászárók: 

A meglévő homlokzati nyílászárók bontásra kerülnek. 

Padlóburkolatok: 

Nagy kopásállóságú linóleum burkolat kerül lerakásra az előírásnak megfelelő rétegrenddel, 133,64m2-en. 

A vizes helyiségek új hidegburkolatai csúszásmentesek, a vizes berendezések mögött kent vízszigeteléssel. 

Magastető: 

A 236 m2 magastető szerkezetének vizsgálatát követően, a jelenlegi palafedés szakszerű bontását követően, a tartószerkezet igény 

szerinti megerősítése után kerül felrakásra az új kerámia héjazat.  

Lépcső: 

A meglévő fém lépcsőszerkezetre új lépcsőlapok kerülnek. 

Nyílászárók: 

Az épület külső nyílászárói cserére kerülnek. Összesen 32,4 m2 felületen. Műanyag kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró 

elhelyezése, szerelvényezve, finombeállítással, kívül-belül fehér színben, párkányozással, visszajavítással, régi nyílászáró 

bontásával, redőnnyel és rovarhálóval szerelten. 

Hőszigetelés: 

A TNM-nek megfelelően a 289,4 m2 homlokzatra 20cm EPS lappal, hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre. Az 74,53 m2 padlásfödém 

25cm ásványgyapot hőszigetelő paplanterítést kap, a megfelelő rétegrenddel. 

Gépészet: 

A teljes épület komplett fűtési rendszerének cseréje történik. A vizesblokkok felújításával cserélődnek a víz és csatornarendszerek. 

Vizes blokk 4db. 

Felületképzés, festés: 

A teljes épület belső festése megtörténik, ami összesen 640 m2. A belsőajtók is festésre kerülnek. 

Épületvillamosság, megújuló energia: 



A teljes villamoshálózat cserére kerül. Új gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre riasztórendszerrel, kaputelefonnal és nagy 

teljesítményű WiFi hálózattal. 2kWh teljesítményű komplett fotovoltaikus rendszer telepítésével. 

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: Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt 

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 (2017/10/02) 

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: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág 

Lakásotthonok 

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): 

I. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: GRAMALPIN 2007 Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 57. 

Adószáma: 13991610-2-05 

 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 14.871.606,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 14.954.910,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 18.924.043,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.145.343,- 

2. ÁFA Összesen  18.331.893,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 86.227.795,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

38 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

42 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

7 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

1 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

II. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: Balogh Szerviz Trans Kft. 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, 35 Fő út 0224/9 hrsz. 

Adószáma: 13386250-2-09 

 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 13.306.174,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 13.380.709,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.932.038,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 17.130.044,- 

2. ÁFA Összesen  16.402.220,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 77.151.185,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

48 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

60 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

5 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

 

III. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BORSOD-Bos 2004 Kft. 

Székhelye: 1211 Budapest, Színesfém u. 10. 

Adószáma: 13401906-2-43 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

 

 



Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 14.245.433,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 14.325.229,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 18.127.241,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 18.339.224,- 

2. ÁFA Összesen  17.560.024,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 82.597.151,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

38 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

40 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

6 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

 

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26. 

Adószáma: 13205157-2-05 

 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.733.226,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.804.551,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.202.965,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.392.445,- 

2. ÁFA Összesen  15.695.960,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 73.829.146,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

50 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

60 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

3 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

1 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

V. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 3562 Onga, Hunyadi u. 16. 

Adószáma: 11943037-2-05 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 15.654.322,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 15.742.010,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.920.045,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 20.152.993,- 

2. ÁFA Összesen  19.296.730,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 90.766.100,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

78 



5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

22 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

8 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

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: 

GRAMALPIN 2007 

Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

Balogh Szerviz Trans 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

BORSOD-Bos 2004 

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 

 

Ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj) 
70 85 5950 95 6650 89 6230 

 

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M2 

alkalmassági kritériumhoz képest 
(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 63,33 633,3 80 800 63,33 633,3 

 

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M3 

alkalmassági kritériumokhoz képest 
(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 70 700 100 1000 66,66 666,6 

 

Rendelkezésre állás (műszaki 

segítségnyújtás) a jótállás idején a 

hibabejelentéstől számítottan, 
órákban kifejezve (legalább 3, 

legfeljebb 24 óra) 

5 42,85 214,25 60 300 50 250 

 

1991. évi IV. törvényben 

meghatározott hátrányos helyzetű 

munkavállalók alkalmazása [0-5 fő] 

5 20 100 0 0 0 0 

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

7597,55 

 

8750 

 

7779,9 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 



 

 

  

Az ajánlattevő neve:  

BAU-TÁRS Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

P-Kolor Építő és 

Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

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 

Ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj) 
70 100 7000 81,33 5693,1 

  

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M2 

alkalmassági kritériumhoz képest 
(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 83,33 833,3 100 1000 

  

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M3 

alkalmassági kritériumokhoz képest 
(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 100 1000 36,66 366,6 

  

Rendelkezésre állás (műszaki 

segítségnyújtás) a jótállás idején a 

hibabejelentéstől számítottan, órákban 

kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

5 100 500 37,5 187,5 

  

1991. évi IV. törvényben meghatározott 

hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

5 20 100 0 0 

  

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

9433,3 

 

7247,2 

  

 

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

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: 

Az 1. és 4. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:  

 

Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 

maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

A bírálat módszere képlettel leírva: P = (Legalacsonyabb paraméter / Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter) x (Pmax- Pmin) + Pmin. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés nélkül 

úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 

kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 

pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek.  

 

A 4. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő – legalább 3 óra -, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok 

egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Az ajánlatkérő által a 4. 

értékelési szempont tekintetében meghatározott két szélső (legalább 3 óra, legfeljebb 24 óra) érték közé eső megajánlás pedig a két 

szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Ajánlattevő legfeljebb 24 óra megajánlás esetén 0 (nulla) 

pontot kap. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb megajánlások esetén, a pontszámot úgy határozza 

meg, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 



 

A bírálati módszer képlettel leírva: 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pvizsgált = a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám; 

Pmax = az adható legmagasabb pontszám 

Pmin = az adható legalacsonyabb pontszám 

Avizsgált = az aktuálisan vizsgált megajánlás 

Alegkedvezőtlenebb = a legkedvezőtlenebb megajánlás 

Alegkedvezőbb = a legkedvezőbb megajánlás 

 

A 2., 3. és 5. értékelési részszempontok esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

A legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, 

azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja 

ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb megajánlások esetén, a pontszámot úgy 

határozza meg, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe 

abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 

kedvezőbb. 

 

A bírálat módszere képlettel leírva:  

 

P = A vizsgált / A legjobb (P max – P min) + P min 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül úgy, 

hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 

kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 

pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek. 

 

Ajánlatkérő jelen a 2. értékelési szempont és az M2 alkalmassági feltétel, illetve a 3. értékelési szempont és az M3 alkalmassági feltétel 

tekintetében szakmai tapasztalaton a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, illetve MV-ÉG kategóriás felelős műszaki 

vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettség és tapasztalat feletti szakmai tapasztalatot (gyakorlatot) vizsgálja hónapokban 

kifejezve. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen 

beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában, a 

szükséges szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját 

év/hó pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. 

 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) hónap 

megajánlás esetén 0 (nulla) pontot kap. 

 

Az 5. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) fő megajánlás 

esetén 0 (nulla) pontot kap. A legkedvezőbb 5 fő feletti megajánlásokat, Ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli. 

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

1. rész tekintetében: 

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26. 

Adószáma: 13205157-2-05 

 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.733.226,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.804.551,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.202.965,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.392.445,- 



2. ÁFA Összesen  15.695.960,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 73.829.146,- 

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra nézve a legkedvezőbb ajánlatot. 

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

kiválasztásának indokai:- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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: Liget, Kastélykert, Rózsakert 

Lakásotthonok és Központi Iroda 

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): 

I. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: GRAMALPIN 2007 Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 57. 

Adószáma: 13991610-2-05 

2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert Lakásotthonok és Központi Iroda 

 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Liget Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 31.692.386,- 

1.2 Kastélykert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 22.386.195,- 

1.3 Rózsakert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 31.028.658,- 

1.4 Központi Iroda (nettó vállalkozói díj) 25.135.480,- 

2. ÁFA Összesen 29.765.533,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 140.008.251,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

38 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

42 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

7 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

1 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

II. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: Balogh Szerviz Trans Kft. 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, 35 Fő út 0224/9 hrsz. 

Adószáma: 13386250-2-09 

2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert Lakásotthonok és Központi Iroda 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Liget Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 28.356.345,- 

1.2 Kastélykert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 20.029.753,- 

1.3 Rózsakert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 27.762.483,- 

1.4 Központi Iroda (nettó vállalkozói díj) 22.489.640,- 

2. ÁFA Összesen 26.632.320,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 125.270.541,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

48 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

60 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

5 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

III. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BORSOD-Bos 2004 Kft. 

Székhelye: 1211 Budapest, Színesfém u. 10. 

Adószáma: 13401906-2-43 

 

2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert Lakásotthonok és Központi Iroda 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  



1.1 Liget Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 30.357.969,- 

1.2 Kastélykert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 21.443.619,- 

1.3 Rózsakert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 29.722.188,- 

1.4 Központi Iroda (nettó vállalkozói díj) 24.077.143,- 

2. ÁFA Összesen 28.512.248,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 134.113.167,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

38 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

40 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

6 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

 

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26. 

Adószáma: 13205157-2-05 

 

2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert Lakásotthonok és Központi Iroda 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Liget Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 27.135.354,- 

1.2 Kastélykert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.167.296,- 

1.3 Rózsakert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 26.567.063,- 

1.4 Központi Iroda (nettó vállalkozói díj) 21.521.262,- 

2. ÁFA Összesen 25.485.563,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 119.876.539,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

50 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

60 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

3 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

1 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

V. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 3562 Onga, Hunyadi u. 16. 

Adószáma: 11943037-2-05 

 

2./ rész: Liget, Kastélykert, Rózsakert Lakásotthonok és Központi Iroda 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Liget Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 33.360.406,- 

1.2 Kastélykert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 23.564.415,- 

1.3 Rózsakert Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 32.661.745,- 

1.4 Központi Iroda (nettó vállalkozói díj) 26.458.400,- 

2. ÁFA Összesen 31.332.141,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 147.377.107,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

78 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

22 



  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

8 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

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: 

GRAMALPIN 2007 

Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

Balogh Szerviz Trans 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

BORSOD-Bos 2004 

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 

 

Ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj) 

70 85,62 5993,4 95,69 6698,3 89,38 6256,6 

 

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M2 

alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 63,33 633,3 80 800 63,33 633,3 

 

Szakember többlet szakmai 
tapasztalatának értékelése az M3 

alkalmassági kritériumokhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 70 700 100 1000 66,66 666,6 

 

Rendelkezésre állás (műszaki 
segítségnyújtás) a jótállás idején a 

hibabejelentéstől számítottan, 

órákban kifejezve (legalább 3, 

legfeljebb 24 óra) 

5 42,85 214,25 60 300 50 250 

 

1991. évi IV. törvényben 

meghatározott hátrányos helyzetű 

munkavállalók alkalmazása [0-5 fő] 

5 20 100 0 0 0 0 

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

7640,95  8798,3  7806,5 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

 



 

  

Az ajánlattevő neve:  

BAU-TÁRS Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

P-Kolor Építő és 

Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

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 

Ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj) 

70 100 7000 81,33 5693,1 

  

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M2 
alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 83,33 833,3 100 1000 

  

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M3 
alkalmassági kritériumokhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 100 1000 36,66 366,6 

  

Rendelkezésre állás (műszaki 

segítségnyújtás) a jótállás idején a 
hibabejelentéstől számítottan, órákban 

kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

5 100 500 37,5 187,5 

  

1991. évi IV. törvényben meghatározott 

hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

5 20 100 0 0 

  

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

9433,3  7247,2 

  

 

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

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: 

Az 1. és 4. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:  

 

Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 

maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

A bírálat módszere képlettel leírva: P = (Legalacsonyabb paraméter / Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter) x (Pmax- Pmin) + Pmin. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés nélkül 

úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 

kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 

pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek.  

 

A 4. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő – legalább 3 óra -, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok 

egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Az ajánlatkérő által a 4. 

értékelési szempont tekintetében meghatározott két szélső (legalább 3 óra, legfeljebb 24 óra) érték közé eső megajánlás pedig a két 

szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Ajánlattevő legfeljebb 24 óra megajánlás esetén 0 (nulla) 

pontot kap. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb megajánlások esetén, a pontszámot úgy határozza 

meg, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 

 

A bírálati módszer képlettel leírva: 



Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Pvizsgált = a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám; 

Pmax = az adható legmagasabb pontszám 

Pmin = az adható legalacsonyabb pontszám 

Avizsgált = az aktuálisan vizsgált megajánlás 

Alegkedvezőtlenebb = a legkedvezőtlenebb megajánlás 

Alegkedvezőbb = a legkedvezőbb megajánlás 

 

A 2., 3. és 5. értékelési részszempontok esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

A legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, 

azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja 

ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb megajánlások esetén, a pontszámot úgy 

határozza meg, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe 

abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 

kedvezőbb. 

 

A bírálat módszere képlettel leírva:  

 

P = A vizsgált / A legjobb (P max – P min) + P min 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül úgy, 

hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 

kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 

pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek. 

 

Ajánlatkérő jelen a 2. értékelési szempont és az M2 alkalmassági feltétel, illetve a 3. értékelési szempont és az M3 alkalmassági feltétel 

tekintetében szakmai tapasztalaton a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, illetve MV-ÉG kategóriás felelős műszaki 

vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettség és tapasztalat feletti szakmai tapasztalatot (gyakorlatot) vizsgálja hónapokban 

kifejezve. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen 

beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában, a 

szükséges szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját 

év/hó pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. 

 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) hónap 

megajánlás esetén 0 (nulla) pontot kap. 

 

Az 5. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) fő megajánlás 

esetén 0 (nulla) pontot kap. A legkedvezőbb 5 fő feletti megajánlásokat, Ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli. 

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

1. rész tekintetében: 

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26. 

Adószáma: 13205157-2-05 

 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.733.226,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.804.551,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.202.965,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.392.445,- 

2. ÁFA Összesen  15.695.960,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 73.829.146,- 



Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra nézve a legkedvezőbb ajánlatot. 

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

kiválasztásának indokai:- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos 

Lakásotthonok 

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): 



I. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: GRAMALPIN 2007 Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 57. 

Adószáma: 13991610-2-05 

 

3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Berekalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 18.361.886,- 

1.2 Bársonyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 24.057.928,- 

1.3 Hegyalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 21.423.028,- 

1.4 Aranyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.930.637,- 

2. ÁFA Összesen  22.618.839,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 106.392.319,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

38 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

42 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

7 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

1 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

II. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: Balogh Szerviz Trans Kft. 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, 35 Fő út 0224/9 hrsz. 

Adószáma: 13386250-2-09 

3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Berekalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.429.056,- 

1.2 Bársonyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 21.525.515,- 

1.3 Hegyalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.167.973,- 

1.4 Aranyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 17.832.675,- 

2. ÁFA Összesen  20.237.908,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 95.193.127,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

48 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

60 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

5 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

III. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BORSOD-Bos 2004 Kft. 

Székhelye: 1211 Budapest, Színesfém u. 10. 

Adószáma: 13401906-2-43 

 

3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Berekalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 17.588.754,- 

1.2 Bársonyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 23.044.963,- 

1.3 Hegyalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 20.521.006,- 

1.4 Aranyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.091.452,- 



2. ÁFA Összesen  21.666.467,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 101.912.462,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

38 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

40 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

6 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

 

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26. 

Adószáma: 13205157-2-05 

 

3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Berekalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 15.721.640,- 

1.2 Bársonyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 20.598.651,- 

1.3 Hegyalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 18.342.622,- 

1.4 Aranyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 17.064.821,- 

2. ÁFA Összesen  19.366.488,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 91.094.223,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

50 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

60 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

3 

  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

1 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

V. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 3562 Onga, Hunyadi u. 16. 

Adószáma: 11943037-2-05 

 
3./ rész: Berekalja, Bársonyos, Hegyalja, Aranyos Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Berekalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 19.328.301,- 

1.2 Bársonyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 25.324.135,- 

1.3 Hegyalja Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 22.550.556,- 

1.4 Aranyos Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 20.979.618,- 

2. ÁFA Összesen  23.809.305,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 111.991.915,- 

  HÓNAP 

4. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

78 

5. 
Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

22 

  ÓRA 

6. 
Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 

számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

8 



  FŐ 

7. 
1991. évi IV. törvényben meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

0 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályok feltételeinek. 

 

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: 

GRAMALPIN 2007 

Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

Balogh Szerviz Trans 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

BORSOD-Bos 2004 

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 

 

Ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj) 

70 85,62 5993,4 95,69 6698,3 89,38 6256,6 

 

Szakember többlet szakmai 
tapasztalatának értékelése az M2 

alkalmassági kritériumhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 63,33 633,3 80 800 63,33 633,3 

 

Szakember többlet szakmai 
tapasztalatának értékelése az M3 

alkalmassági kritériumokhoz képest 

(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 70 700 100 1000 66,66 666,6 

 

Rendelkezésre állás (műszaki 
segítségnyújtás) a jótállás idején a 

hibabejelentéstől számítottan, 

órákban kifejezve (legalább 3, 

legfeljebb 24 óra) 

5 42,85 214,25 60 300 50 250 

 

1991. évi IV. törvényben 
meghatározott hátrányos helyzetű 

munkavállalók alkalmazása [0-5 fő] 

5 20 100 0 0 0 0 

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

7640,95  8798,3  7806,5 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

 

 

  

Az ajánlattevő neve:  

BAU-TÁRS Kft. 

Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 



P-Kolor Építő és 

Szolgáltató 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 

Ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj) 
70 100 7000 81,33 5693,1 

  

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M2 

alkalmassági kritériumhoz képest 
(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 83,33 833,3 100 1000 

  

Szakember többlet szakmai 

tapasztalatának értékelése az M3 

alkalmassági kritériumokhoz képest 
(hónapokban) [0-60 további hónap 

intervallumban értékelve] 

10 100 1000 36,66 366,6 

  

Rendelkezésre állás (műszaki 

segítségnyújtás) a jótállás idején a 

hibabejelentéstől számítottan, órákban 

kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra) 

5 100 500 37,5 187,5 

  

1991. évi IV. törvényben meghatározott 
hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása [0-5 fő] 

5 20 100 0 0 

  

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

9433,3  7274,2 

  

 

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

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: 

Az 1. és 4. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:  

 

Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 

maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

A bírálat módszere képlettel leírva: P = (Legalacsonyabb paraméter / Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter) x (Pmax- Pmin) + Pmin. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés nélkül 

úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 

kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 

pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek.  

 

A 4. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő – legalább 3 óra -, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok 

egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Az ajánlatkérő által a 4. 

értékelési szempont tekintetében meghatározott két szélső (legalább 3 óra, legfeljebb 24 óra) érték közé eső megajánlás pedig a két 

szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Ajánlattevő legfeljebb 24 óra megajánlás esetén 0 (nulla) 

pontot kap. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb megajánlások esetén, a pontszámot úgy határozza 

meg, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 

 

A bírálati módszer képlettel leírva: 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 



Pvizsgált = a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám; 

Pmax = az adható legmagasabb pontszám 

Pmin = az adható legalacsonyabb pontszám 

Avizsgált = az aktuálisan vizsgált megajánlás 

Alegkedvezőtlenebb = a legkedvezőtlenebb megajánlás 

Alegkedvezőbb = a legkedvezőbb megajánlás 

 

A 2., 3. és 5. értékelési részszempontok esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

A legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, 

azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja 

ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb megajánlások esetén, a pontszámot úgy 

határozza meg, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe 

abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 

kedvezőbb. 

 

A bírálat módszere képlettel leírva:  

 

P = A vizsgált / A legjobb (P max – P min) + P min 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül úgy, 

hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 

kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 

pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek. 

 

Ajánlatkérő jelen a 2. értékelési szempont és az M2 alkalmassági feltétel, illetve a 3. értékelési szempont és az M3 alkalmassági feltétel 

tekintetében szakmai tapasztalaton a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, illetve MV-ÉG kategóriás felelős műszaki 

vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettség és tapasztalat feletti szakmai tapasztalatot (gyakorlatot) vizsgálja hónapokban 

kifejezve. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen 

beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában, a 

szükséges szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját 

év/hó pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. 

 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) hónap 

megajánlás esetén 0 (nulla) pontot kap. 

 

Az 5. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) fő megajánlás 

esetén 0 (nulla) pontot kap. A legkedvezőbb 5 fő feletti megajánlásokat, Ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli. 

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

1. rész tekintetében: 

IV. AJÁNLAT: 

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26. 

Adószáma: 13205157-2-05 

 

1./ rész: Gézengúz, Árvácska, Forrás, Hóvirág Lakásotthonok 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen  

1.1 Gézengúz Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.733.226,- 

1.2 Árvácska Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 12.804.551,- 

1.3 Forrás Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.202.965,- 

1.4 Hóvirág Lakásotthon (nettó vállalkozói díj) 16.392.445,- 

2. ÁFA Összesen  15.695.960,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen 73.829.146,- 

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra nézve a legkedvezőbb ajánlatot. 



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

kiválasztásának indokai:- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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: (2017/11/11) / Lejárata: (2017/11/15) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/11/10) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/11/10) 

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: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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