
 

 

DÖNTÉS  
 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 

Ajánlatkérő: VILMOS PARK Városüzemeltető Kft., 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 
Tárgy: közbeszerzési eljárás lezáró döntés „Soproni út járdafelújítása Csornán” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
Eljárás azonosítója: EKR000948162019 
 
A közbeszerzés tárgya: Soproni út járdafelújítása Csornán  
A közbeszerzés mennyisége:  
A VILMOS PARK Városüzemeltető Kft. a Csorna Város tulajdonában és fenntartásában lévő 
Soproni út déli oldali járda felújításához kapcsolódóan kíván építési beruházást beszerezni. A 
kivitelezéssel érintett terület Csorna Város központjában, a 85. számú közút 25+800- 26+050 km 
szelvények közötti szakaszának déli oldalán található. A teljes építési hossz: 257,62 m. 
Az építési szakasz a kezdőszelvényben a 86. számú közút mellett meglévő kerékpárúthoz 
csatlakozva indul egyirányú szétválasztott gyalog- és kerékpárútként és derékszögben fordul be a 
85 számú közúttal párhuzamosan, a kórház épülete elé. A kórház előtt meglévő gyalog- és 
kerékpárút burkolatának felújításával 3,50 m széles gyalog- és kerékpárutat terveztünk. A kerítés 
melletti zöldsávot megszűntetve a tervezett burkolat a meglévő kerítés lábazatához csatlakozik. A 
85. számú közút 26+030 km szelvényében meglévő gyalogátkelőhely járdakapcsolatának burkolata 
3,00 m szélességben felújításra kerül. A közút melletti meglévő párhuzamos parkoló állások kiszálló 
peronja elbontásra kerül és helyette 2,00 m széles új peron kerül megépítésre. A peronhoz és a 
kórház 3,75 m széles kapu-behajtójához csatlakozva 10,00 m hosszan kerékpár tárolására alkalmas 
burkolt felületet alakítottunk ki. A kórház mindkét kapubehajtója felújításra kerül, főként a gyalog- 
és kerékpárút folytonosságának biztosítása érdekében. A buszöböl peronja szintén átépítésre kerül, 
megtartva az eredeti formáját és szélességét. A tervezett gyalog- és kerékpárút a kórház 
főbejáratának és portájának elhagyása után az épületekhez és kerítésekhez csatlakozva 3,50 m 
szélességben halad tovább, egészen az Erzsébet királyné utcai csatlakozásig. Az ezen szakasz 
keresztező 2617/4 helyrajzi számú telek meglévő kapubehajtója is felújításra kerül 5,85 m 
szélességben. A 85. számú közút burkolat felújításakor a déli oldali kiemelt szegély nem került 
felújításra, így ezen projekt keretein belül a teljes szakaszon opciósan tervezett a kiemelt 
szegélykövek cseréje. A gyalog- és kerékpárút a végszelvényben a meglévő aszfalt burkolathoz 
csatlakozik, amely az Erzsébet királyné utcában tervezett kerékpárút kialakítása során kerül 
felújításra. A tervezett gyalog- és kerékpárút teljes hossza: 257,62 m. A kivitelezési munkákhoz a 
Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint egyes alapanyagokat Ajánlatkérő biztosít. A 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, 
tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. A 
részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45233200-1 
 
ELJÁRÁS:  
Az eljárás a Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás 
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
A felhívás megküldésének időpontja: 2019. július 19.  
 
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:  
 



 

 

Az eljárás eredményes.  
 
Az eljárásban érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplők neve, címe, adószáma és az értékelési 
szempontokra adott ajánlati elemek: 
 

1. Név: SZABÓ-NAGY-BAU Kft. 
Székhely: 9024 Győr, Szérűskert u. 31. 
Adószám: 23419117-2-08 
Nettó ajánlati ár: 24.930.865.- HUF 
Vállalt többlet-jótállás mértéke: 24 hónap 

2. Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.  
Székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
Adószám: 11466648-2-08 
Nettó ajánlati ár: 29.503.338.- HUF 
Vállalt többlet-jótállás mértéke: 24 hónap 

 
Az eljárásban érvénytelen ajánlat nem volt.  
 
 
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE: 
 

Az értékelés 
részszem-pontja 

Az értékelési 
rész-szempont 

súlyszáma 

Szabó-Nagy-Bau Kft. Makadám Kft. 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
súlyszám 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
súlyszám 

Nettó ajánlati ár 
(HUF) 

70 5 350 4,38 306,6 

Vállalt többlet-jótállás 
mértéke 

30 5 150 5 150 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei ajánlattevőnként 

 500  456,6 

 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó határa 0 pont, felső határa 5 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. 
Az eljárás nyertese az, aki az értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot tette (legtöbb pontszámot szerezte). Amennyiben több ajánlattevőnek azonos a 
pontszáma, az ajánlatkérő azon ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amely a kedvezőbb nettó ajánlati 
árat tartalmazó ajánlatot tette. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó 
értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel 
kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
ad: 

- a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 48 hónap 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati 
elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, 
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál 



 

 

Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek 
minősül: 

- a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 0 hónap 
 
A vállalt többlet-jótállás tekintetében a törvényi kötelezettségen (12 hónap) felül vállalt 
hónapokat kell érteni. Tehát ha az ajánlattevői megajánlás értéke: 10, akkor a szerződés szerint 
vállalt jótállás mértéke a következőképpen alakul: 12+10=22 hónap.  
 
A nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 
2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint 
a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. 
Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot 
(5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: 
 

P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a 
súlyszámmal. 

 
A vállalt jótállás mértéke szempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. 
évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint 
a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. 
A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez 
viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: 
 

P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a 
súlyszámmal. 
 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  
 



 

 

SZABÓ-NAGY-BAU Építő Kft. (Székhely: 9024 Győr, Szérűskert u. 31., adószám: 23419117-2-
08) nettó ajánlati ár: 24.930.865.- HUF, vállalt többlet-jótállás mértéke: 24 hónap ajánlati elemeket 
tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot. Az ajánlat összpontszáma: 500. 
 
Ajánlattevő nyilatkozata alapján a kivitelezési feladatok ellátásához alvállalkozót nem kíván igénybe 
venni.  
 
 
Kelt: Csorna, 2019. augusztus 26.   
 
 
 

 
…………………………………….. 

Kiss Gábor 
ügyvezető 

Döntéshozó 


