
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. július 20. napján tartott rendkívüli ülésén 
1. napirendi pont 
 
Tárgy:  Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés „Vámosszabadi belterületi utak 
felújítása” tárgyú eljárásban 

 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata 2017. június 26-i döntésével közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntött egyes belterületi útszakaszainak felújítása tárgyában. A közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2017. június 27-én került megküldésre a felkért 
ajánlattevőknek. Az ajánlattételi határidő lejártáig 5 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A Kbt. és az 
eseti közbeszerzési szabályzat rendelkezései értelmében a Bírálóbizottság 2017. július 17-én 
megtartott ülésén döntési javaslatot készített elő a Képviselő-testület számára, amelynek részét 
képezik a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai. Jelen határozat célja, hogy a beruházáshoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak és 
az eseti közbeszerzési szabályzatnak megfelelően lezárja azzal, hogy megállapítja a nyertes 
ajánlattevő személyét.   
 
 
 
Határozati javaslat:  
…/2017 (VII.21.) sz. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést a 
„Vámosszabadi belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes ajánlattevő 
neve, címe, és a bírálat alapját képező ajánlati elemek: Strabag Általános Építő Kft. (cím: 1117 
Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, adószám: 11705053-4-44) nettó 22.838.266.- 
HUF ajánlati árat és napi 1.000.000 HUF késedelmi kötbért tartalmazó ajánlata. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére a 
szerződéskötési moratórium lejártát követően.  
  



 
DÖNTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
Ajánlatkérő neve, székhelye: Vámosszabadi Község Önkormányzata, 9061 Vámosszabadi, 
Szabadi u. 57. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Vámosszabadi belterületi utak felújítása 
A Döntéshozó: képviselő-testület 
 
 

I. NÉV ÉS CÍMEK: 
 

Hivatalos név: Vámosszabadi Község Önkormányzata 
Cím: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 
 

II. TÁRGY:  
 

A közbeszerzés tárgya: Egyes belterületi utak és járdák felújítása, új aszfaltréteg építése és 
kapcsolódó építési munkák elvégzése. 
A közbeszerzés mennyisége:  

Átalánydíjas vállalkozási szerződés a Vámosszabadi területén lévő alábbi útszakaszok 
felújítására vonatkozik:  

1. Kossuth Lajos u. burkolatának javítása, új kopó aszfaltréteg kialakítása, 261 m 
hosszúságban, Hrsz. 338/1. 

2. Kossuth Lajos u. járda felújítása 1205,05 m hosszúságban, Hrsz. 338/1. 
3. Szabadi utca járda felújítása 220,5 m hosszúságban, 2 megvalósítási helyszínen, 6 cm 

vastag térkővel és szegéllyel. 
A feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció és az árazatlan költségvetés 
tartalmazza. 
Közös közbeszerzési szójegyzék: CPV 45233200-1 (Különféle útburkolatok) 
 

III. ELJÁRÁS:  
 

Az eljárás a Kbt. Második része XVII. fejezete szerinti eljárás 
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás tartása 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 
A felhívás megküldésének időpontja: 2017. június 27. 
 

IV. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:  
 
Rész száma: 1.  
Elnevezése: Vámosszabadi belterületi utak felújítása 
Az eljárás eredményes volt. 
Az érvényes ajánlatot tevők:  
 

Név, cím: Nettó ajánlati ár 
 (HUF) 

Késedelmi kötbér napi 
mértéke (HUF)  

ARVIA Kft. 
cím: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A. 

27.218.404.- 500.000.- 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
cím: 9081 Győrújbarát, István u. 

24.852.013.- 400.000.- 



213. 

Mozaik-Classic Építő és 
Kereskedelmi Kft. 
cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent 
István király u. 72. 

27.284.301.- 300.000.- 

Makadám Útépítő és Helyreállító 
Kft. 
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20. 

26.134.809.- 50.000.- 

Strabag Általános Építő Kft. 
cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes 
u. 2. Infopark D épület 

22.838.266.- 1.000.000.- 

 
Fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, 
a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, nyilatkozataik és a 
lekérdezések alapján a kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) 
bekezdésének megfelelően nem írt elő alkalmassági követelményeket 
 
Az ajánlatok értékelése: 
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 394,5  404,9  369,8  350,3  500 

 
 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

Nettó ajánlati ár: 1-5 pont (súlyszám: 70) 
Késedelmi kötbér napi mértéke: 1-5 pont (súlyszám: 30) 

 

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  

Ár szempont: A ponthatárok közötti pontszámok megadásának módszere tekintetében 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „Útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) c. 
útmutatóban meghatározott relatív értékelés, fordított arányosítás módszerének megfelelően 
állapítja meg. 



Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 

Ajánlatkérő a számításhoz az alábbi képletet használja:  
 

 
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Az elérhető legmagasabb, súlyszámmal szorzott pontszám: 350 pont.  
 
Minőségi szempont: A ponthatárok közötti pontszámok megadásának módszere 

tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „Útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) c. útmutatóban meghatározott relatív értékelés, egyenes arányosítás 
módszerének megfelelően állapítja meg. 

Egyenes arányosítás: ha a legnagyobb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az ajánlatkérő a számításhoz az alábbi képletet használja:  
 

 
 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
Az elérhető legmagasabb, súlyszámmal szorzott pontszám: 150 pont. 

 



A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  
 
Strabag Általános Építő Kft. (cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, 
adószám: 11705053-4-44) nettó 22.838.266.- HUF ajánlati árat és napi 1.000.000 HUF késedelmi 
kötbért tartalmazó ajánlatával.  
Indoklás:  
A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.  
 
Alvállalkozó igénybevétele:  
Ajánlattevő nyilatkozata alapján az alábbi részek teljesítéséhez kíván alvállalkozókat igénybe 
venni: durva tereprendezés, alépítményi munkák, felépítményi munkák, befejező munkák. 
 
A közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok alapján a fenti eredményt a Képviselő-
testület tagjai jóváhagyják, továbbá kijelentik, hogy az eljárással összefüggésben nem 
állnak fenn velük szemben a Kbt. 25. §-ban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok.  
 
 
Vámosszabadi, 2017. július 20.   
 

        Lizákné Vajda Lívia sk.  
               polgármester 
 

 


