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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 Postai cím: Deák Ferenc tér 3. 

 Város: Kecskemét  Postai irányítószám: 6000 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormányablakainak racionális működését 

támogató beruházások és fejlesztések 

CPV:  45300000-0 Épületszerelés 

45453000-7 Felújítás 

45261200-6 Tetőfedés és tetőfestés 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

45421153-1 Beépített bútor szerelése 

39131100-0 Irattároló polcok 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

A szerződés keretében elvégzendő főbb feladatok:  

 

1. rész: BÁCSALMÁS Gróf Teleki József utca 4. 

1. MEGLÉVŐ ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJE 

2. HÁTTÉRIRODÁKBAN RELUXA SZERELÉSE 

3. KÉT HÁTTÉRIRODÁBAN RADIÁTOROK CSERÉJE 

4. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

 

2. rész: BAJA, Deák Ferenc utca 11-13. 

1. VEZETŐI ÉS IRODÁK KLÍMATIZÁLÁSA 

2. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

3. ÜGYFÉLTÉR TISZTASÁGI FESTÉSE 

4. HÁTTÉRIRODA FALÁNAK VAKOLAT ÉS FESTÉS JAVÍTÁSA 

5. HÁTTÉRIRODÁKBAN BÚTOROZÁS 

 

3. rész: IZSÁK Kossuth tér 8. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA HÁTTÉRIRODÁK FELETT 

2. IRATTÁR KIALAKÍTÁSA 

4. rész: Kalocsa Szent István utca 35. 

1. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

2. TISZTASÁGI FESTÉS 

 

5. rész: KECSKEMÉT, Deák Ferenc tér 3. 

1. HÁTTÉRIRODA KIALAKÍTÁSA 

 

6. rész: Kecskemét, Rákóczi utca 5. 

1. HÁTTÉRIRODÁKBAN BÚTOR BEÉPÍTÉS 

 

7. rész: KISKŐRÖS, Petőfi tér 1. 

1. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 
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2. HÁTTÉRIRODÁK KIALAKÍTÁSA 

3. IRATTÁR AJTÓLAP GYÁRTÁS SZERELÉS 

4. KÉT HÁTTÉRIRODÁBAN VAKOLATJAVÍTÁS ÉS TISZTASÁGI FESTÉS 

5. ELEKTROMOS SZERELÉS 

 

8. rész: KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi tér 1. 

1. ÜGYFÉLTÉR CSISZOLT MÉSZKŐ PADLÓ IMPREGNÁLÁSA 

 

9. rész: KISKUNHALAS Szilády Áron u. 19-21. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA (ácsmunka, tetőfedés, bádogozás) 

 

10. rész: KISKUNMAJSA, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA (ácsmunka, tetőfedés, bádogozás) 

2.  ASZTALOSSZERKEZETEK BEÉPÍTÉSE 

3.  TÉRBURKOLAT ÉPÍTÉSE 

 

11. rész: KUNSZENTMIKLÓS Kálvin tér 6. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA 

2. UTCAFRONTI HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK FELÚJÍTÁSA 

3. SZERVERSZOBA AJTÓ CSERÉJE 

4. HÁTTÉRIRODÁKBAN 2 FŐS MUNKAÁLLOMÁS KIALAKÍTÁSA 

5. UTCAFRONTI NAGYKAPU 

 

12. rész: SOLT, Béke Tér 2. 

1. TETŐSZERKEZET KOMPLETT FELÚJÍTÁSA 

2. HÁTTÉRIRODÁK KLÍMATIZÁLÁSA 

 

13. rész: TOMPA, Szabadság tér 1. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA 

2. MOSDÓ HELYISÉG FŰTÉS KIALAKÍTÁSA 

 

14. rész: Salgó polcrendszerek telepítése 7 helyszínen:  

BAJA, Deák Ferenc utca 11-13., IZSÁK, Kossuth Lajos tér 8., KECSKEMÉT, Deák Ferenc tér 3., KECSKEMÉT, 

Rákóczi utca 5., KISKŐRÖS, Petőfi Sándor tér 1., KISKUNFÉLEGYHÁZA, Petőfi tér 1., KUNSZENTMIKLÓS, 

Kálvin tér 6.  

 
 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

fejezet 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, a Kbt. 115. §-a szerinti 

eljárás 

 IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

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

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

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

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2017/06/14) 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 
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 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma: [1] Elnevezés: 

1. rész: BÁCSALMÁS Gróf Teleki József utca 4. 

1. MEGLÉVŐ ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJE 

2. HÁTTÉRIRODÁKBAN RELUXA SZERELÉSE 

3. KÉT HÁTTÉRIROBÁBAN RADIÁTOROK CSERÉJE 

4. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 4.638.140,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 4.876.320,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 
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 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,56 669,22   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  969,56   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

 

 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 4.638.140,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
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Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 4.876.320,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

1. rész: BÁCSALMÁS Gróf Teleki József utca 4. 

 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [2] Rész száma: [2] Elnevezés: 

2. rész: BAJA, Deák Ferenc utca 11-13. 

1. VEZETŐI ÉS IRODÁK KLÍMATIZÁLÁSA 

2. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

3. ÜGYFÉLTÉR TISZTASÁGI FESTÉSE 

4. HÁTTÉRIRODA FALÁNAK VAKOLAT ÉS FESTÉS JAVÍTÁSA 

5. HÁTTÉRIRODÁKBAN BÚTOROZÁS 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.089.530,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.275.650,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,43 660,1   
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2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  960,1   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedes jegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

 

 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.089.530,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.275.650,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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. rész: BAJA, Deák Ferenc utca 11-13. 
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 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [3] Rész száma: [3] Elnevezés: 

3. rész: IZSÁK Kossuth tér 8. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA HÁTTÉRIRODÁK FELETT 

2. IRATTÁR KIALAKÍTÁSA 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 9.718.748,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 
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tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 10.224.731,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,55 668,5   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  968,5   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

 



12 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

 

 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 9.718.748,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

 

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 
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 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 10.224.731,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

3. rész: IZSÁK Kossuth tér 8. 

 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [4] Rész száma: [4] Elnevezés: 

4. rész: Kalocsa Szent István utca 35. 

1. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

2. TISZTASÁGI FESTÉS 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 



14 

 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.146.150,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.257.200,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  
     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,2 644   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-É 

jogosultságú 

szakember releváns 

tapasztalata (hónap) 

30 10 300 10 300   
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A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  944   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 
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 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.146.150,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.257.200,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

4. rész: Kalocsa Szent István utca 35. 

 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [5] Rész száma: [5] Elnevezés: 

5. rész: KECSKEMÉT, Deák Ferenc tér 3. 

1. HÁTTÉRIRODA KIALAKÍTÁSA 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.429.880,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-0 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.605.680,- Ft 
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2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

 

 

  
     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,39 657,3   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-É 

jogosultságú 

szakember releváns 

tapasztalata (hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  957,3   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

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

indokai: 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.429.880,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.605.680,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 
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 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

5. rész: KECSKEMÉT, Deák Ferenc tér 3. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [6] Rész száma: [6] Elnevezés: 

6. rész: Kecskemét, Rákóczi utca 5. 

1. HÁTTÉRIRODÁKBAN BÚTOR BEÉPÍTÉS 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.000.000,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 
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2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.212.500,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 8,42 589,4   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  889,4   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 

 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: 
 

 



22 

 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

 

 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.000.000,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 
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a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.212.500,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

6. rész: Kecskemét, Rákóczi utca 5. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [7] Rész száma: [7] Elnevezés: 

7. rész: KISKŐRÖS, Petőfi tér 1. 

1. ÜGYFÉLTÉRBEN ROZSDAMENTES FAL ÉS ÉLVÉDŐK ELHELYEZÉSE 

2. HÁTTÉRIRODÁK KIALAKÍTÁSA 

3. IRATTÁR AJTÓLAP GYÁRTÁS SZERELÉS 

4. KÉT HÁTTÉRIRODÁBAN VAKOLATJAVÍTÁS ÉS TISZTASÁGI FESTÉS 

5. ELEKTROMOS SZERELÉS 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 
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 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.653.750,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.763.940,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 
  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,64 674,8   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-É 

jogosultságú 

szakember releváns 

tapasztalata (hónap) 

30 10 300 10 300   
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A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  974,8   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 
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 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma,az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.653.750,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 2.763.940,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

7. rész: KISKŐRÖS, Petőfi tér 1. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [8] Rész száma: [8] Elnevezés: 

8. rész: KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi tér 1. 

1. ÜGYFÉLTÉR CSISZOLT MÉSZKŐ PADLÓ IMPREGNÁLÁSA 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.863.400,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.992.309,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 
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ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,41 658,7   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-É 

jogosultságú 

szakember releváns 

tapasztalata (hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  958,7   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 
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A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.863.400,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.992.309,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
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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: 

8. rész: KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi tér 1. 

 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [9] Rész száma: [9] Elnevezés: 

9. rész: KISKUNHALAS Szilády Áron u. 19-21. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA (ácsmunka, tetőfedés, bádogozás) 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

 

 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
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Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 19.753.989,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 18.486.194,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  
     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 9,42 659,4 10 700   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-É 

jogosultságú 

szakember releváns 

tapasztalata (hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  959,4  1000   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 
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Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

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

indokai: 

 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 18.486.194,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 
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 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 19.753.989,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: X igen o nem 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

9. rész: KISKUNHALAS Szilády Áron u. 19-21. 

 

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: 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

Pap-Építőmester Kft. 6065 Lakitelek, Árpád u. 9/a. 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [10] Rész száma: [10] Elnevezés: 

10. rész: KISKUNMAJSA, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA (ácsmunka, tetőfedés, bádogozás) 

2.  ASZTALOSSZERKEZETEK BEÉPÍTÉSE 

3.  TÉRBURKOLAT ÉPÍTÉSE 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 10.471.786,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 9.787.363,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 9,41 658,7 10 700   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   
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A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  958,7  1000   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 
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 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 9.787.363,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 10.471.786,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: X igen o nem 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

10. rész: KISKUNMAJSA, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 

 

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: 

 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

Pap-Építőmester Kft. 6065 Lakitelek, Árpád u. 9/a. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [11] Rész száma: [11] Elnevezés: 

11. rész: KUNSZENTMIKLÓS Kálvin tér 6. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA 

2. UTCAFRONTI HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK FELÚJÍTÁSA 

3. SZERVERSZOBA AJTÓ CSERÉJE 

4. HÁTTÉRIRODÁKBAN 2 FŐS MUNKAÁLLOMÁS KIALAKÍTÁSA 

5. UTCAFRONTI NAGYKAPU 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6.779.840,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
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Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 7.250.011,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  
     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,41 658,7   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-É 

jogosultságú 

szakember releváns 

tapasztalata (hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  958,7   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6.779.840,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 7.250.011,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 
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 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

11. rész: KUNSZENTMIKLÓS Kálvin tér 6. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [12] Rész száma: [12] Elnevezés: 

12. rész: SOLT, Béke Tér 2. 

1. TETŐSZERKEZET KOMPLETT FELÚJÍTÁSA 

2. HÁTTÉRIRODÁK KLÍMATIZÁLÁSA 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

 

 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
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Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 13.548.272,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 14.372.020,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,48 663,6   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  963,6   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 
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 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 13.548.272,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 
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Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 14.372.020,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

12. rész: SOLT, Béke Tér 2. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [13] Rész száma: [13] Elnevezés: 

13. rész: TOMPA, Szabadság tér 1. 

1. TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA 

2. MOSDÓ HELYISÉG FŰTÉS KIALAKÍTÁSA 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 
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 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 5.366.602,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 5.792.040,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,28 649,6   
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2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  949,6   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
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Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre. 

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 5.366.602,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 5.792.040,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

13. rész: TOMPA, Szabadság tér 1. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 
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 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [14] Rész száma: [14] Elnevezés: 

14. rész: Salgó polcrendszerek telepítése 7 helyszínen:  

BAJA, Deák Ferenc utca 11-13., IZSÁK, Kossuth Lajos tér 8., KECSKEMÉT, Deák Ferenc tér 3., KECSKEMÉT, 

Rákóczi utca 5., KISKŐRÖS, Petőfi Sándor tér 1., KISKUNFÉLEGYHÁZA, Petőfi tér 1., KUNSZENTMIKLÓS, 

Kálvin tér 6. 

 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 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): 

 

1. BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 14.193.060,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

2. BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.)  

Adószáma: 14911831-2-03 
Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő minden releváns és bekért dokumentumot csatolt. Ajánlattevő ajánlata mind 

tartalmilag, mind formailag megfelelő, a jogszabályban foglaltaknak és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

mindenben megfelelő volt. 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
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Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 14.671.280,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

  

     BAUGENERÁL KFT.:  BAUPIKTOR Kft:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

1. részszempont: 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 10 700 9,67 676,9   

2. részszempont: A 

teljesítésben 

közreműködő MV-

É jogosultságú 

szakember 

releváns 

tapasztalata 

(hónap) 

30 10 300 10 300   

            

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  976,9   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-

10-ig 

 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: 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70 

 

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 

tizedesjegyig kerekít. 

A pontozás módszere: 

 

P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) +  Pmin 

Avizsgált 
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A teljesítésben közreműködő MV-É jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap), súlyszám: 30 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, azzal, hogy 

Ajánlatkérő a 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint legkedvezőbb 

(legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes 

arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre. 

 

A pontozás módszere: 

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a minimum megajánlás 36 hónap. Ennél rövidebb idő megajánlása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 120 hónapot elérő, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása a maximális 10 

ponttal kerül értékelésre.  

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

indokai: 

 

BAUGENERÁL KFT. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.) 

Adószáma: 12448023-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 14.193.060,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének legjobb ár-

érték arányt megjelenítő nyertes ajánlata. 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) 

Adószáma: 14911831-2-03 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 14.671.280,- Ft 

2. részszempont: A teljesítésben közreműködő MV-É 

jogosultságú szakember releváns tapasztalata (hónap) 
60 hónap 
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Ajánlata kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, s a közbeszerzési eljárás 

nyomán kötendő szerződés teljesítésére alkalmas és képes. Az ajánlatok elbírálása nyomán az általa benyújtott ajánlat 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárás adott részének második 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlata. 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o 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: 

14. rész: Salgó polcrendszerek telepítése 7 helyszínen. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

BAUPIKTOR Kft. (6060 Tiszakécske, Arany János u. 51.) által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k): 

Gyenes Kálmán – egyéni vállalkozó, 2760 Nagykáta, Mária utca 16. 

 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Szerződéskötési tilalmi időszak a Kbt. 124. § (6) bekezdés alapján írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz 

nap 

Kezdete: (2017/09/20) / Lejárata: (2017/09/29) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/10/12) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/19) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk:2 

  

  

1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 

 

 

 

………………………………….. 

Kormánymegbízott 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 

 


