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Vámosszabadi Község Önkormányzat 
Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-tesületének 
2018. február 1-én (csütörtök) 18.00 órára hirdetett  

rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház terme 
(9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) 

A teljes testületi ülés időben:18:00-től 18:57-ig tart. 
 

 
Az ülésen jelen vannak: a Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint: 
 

Lizákné Vajda Lívia  polgármester   
Ambrus Gellért  alpolgármester 
Luka Zoltán            képviselő 
Pajor Károly   képviselő   
Tóth Géza    képviselő 
mindösszesen: 5 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző, jegyzőkönyvvezető 
Lakosság részéről nincs érdeklődő. 
Igazoltan távol: Kiss Attila képviselő, Alasztics Ervin képviselő 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Tóth 
Géza képviselőt kijelölte.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: köszöntöm a tisztelt érdeklődőket, a képviselő-testület 
tagjait.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a kiküldött napirendi pontok elfogadásával kezdjünk. 
 
Határozati javaslat: 
A napirendi pontok meghatározása:  
1. Döntés törvényességi felhívással kapcsolatban; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről a „Vámosszabadi ipari terület építési 
beruházása” tárgyú eljárásban; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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3. Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszköz módosító eljárások 
szétválasztásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2018. (II.1.) KT határozat 
A napirendi pontok meghatározása: 
1. Döntés törvényességi felhívással kapcsolatban; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről a „Vámosszabadi ipari terület építési 
beruházása” tárgyú eljárásban; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszköz módosító eljárások 
szétválasztásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
1. napirendi pont: Döntés törvényességi felhívással kapcsolatban; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: törvényességi felhívást kaptunk három kérdéskört 
illetően, átadom a szót az aljegyzőnek. 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: javaslom, hogy az SzMSz módosítással kezdjünk. 
A Kormányhivatal észrevétele szerint a novemberi SzMSz módosítás szerinti új szövegrész 
törvénysértő, így javasolom, hogy a testület az SzMSz 31. § (3) bekezdését helyezze hatályon 
kívül. A sérelmesnek ítélt bekezdés a következő: „Az alpolgármester – a polgármester 
helyettesítésének esetét kivéve - a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően dönt a 
költségvetési tartalék bruttó 1.000.000 Ft-ig terjedő felhasználásáról, melyről a képviselő-
testületnek utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik.” 
 
Határozati javaslat: 
GYB-04/119-1/2018. számú törvényességi felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/119-1/2018. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal egyetért, 
2. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 
Kormánymegbízottat tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. február 14. 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2018. (II.1.) KT határozat 
GYB-04/119-1/2018. számú törvényességi felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/119-1/2018. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal egyetért, 
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2. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 
Kormánymegbízottat tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. február 14. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: aki elfogadja az SzMSz idézett szövegrészének hatályon 
kívül helyezetését és a rendelettervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.02.) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 9/2016. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: a polgármesteri beszámoló elfogadásával 
kapcsolatosan is érkezett törvényességi felhívás. A felhívás lényege az, hogy a novemberi 
ülésen a testület 3 igen szavazattal 2 nem szavazattal elfogadta a polgármesteri beszámolót, 
azonban ez a tény a jegyzőkönyvben tévesen lett rögzítve. A tévesztés abból származik, hogy a 
jegyzőkönyv mintájául szolgáló októberi jegyzőkönyvben a testület valóban nem fogadta el a 
beszámolót, és sajnos ez a hibás szövegrész nem lett javítva novemberben. Sőt, sajnos a hibára 
túl későn derült fény és a decemberi jegyzőkönyvbe is ugyanez az elírás került. Természetesen 
a novemberi és decemberi testületi ülés alkalmával is a képviselő-testület szándéka a 
polgármesteri beszámoló elfogadására irányult. 
 
Határozati javaslat: 
GYB-04/108-1/2018. számú törvényességi felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/108-1/2018. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal egyetért,  
2. tudomásul veszi, hogy a polgármesteri beszámoló elfogadásáról szóló 208/2017. (XI.16.) 
KT határozat a 2017. november 16-án megtartott képviselő-testületi ülésről készült 
jegyzőkönyvbe téves tartalommal lett rögzítve, és a 2017. november 16. napján tartott 
polgármesteri beszámolót a képviselő-testületből 5 fő jelenlétével 3 fő igen szavazatával, 2 fő 
ellenszavazatával és tartózkodás nélkül elfogadottnak tekinti. 
3. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 
Kormánymegbízottat tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. február 14. 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2018. (II.1.) KT határozat 
GYB-04/108-1/2018. számú törvényességi felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/108-1/2018. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal egyetért,  
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2. tudomásul veszi, hogy a polgármesteri beszámoló elfogadásáról szóló 208/2017. (XI.16.) 
KT határozat a 2017. november 16-án megtartott képviselő-testületi ülésről készült 
jegyzőkönyvbe téves tartalommal lett rögzítve, és a 2017. november 16. napján tartott 
polgármesteri beszámolót a képviselő-testületből 5 fő jelenlétével 3 fő igen szavazatával, 2 fő 
ellenszavazatával és tartózkodás nélkül elfogadottnak tekinti. 
3. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 
Kormánymegbízottat tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. február 14. 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: a harmadik felhívás értelmében a képviselő-
testület hatáskör elvonásával jogszabályt sértetett, amikor az önkormányzati közalkalmazottak 
jutalmazásáról döntött: Jutalmazásra az óvodai dolgozók esetében az óvodavezetőnek van 
hatásköre, más önkormányzati dolgozó esetében pedig a polgármesternek. A képviselő-
testületnek a jutalmazásra szánt keretösszegre nézve van rendelkezési joga. Ugyancsak e 
felhívás keretében került kifogásolásra az, hogy a dajka pályázat kiírására szintén az 
óvodavezetőnek van hatásköre. 
 
Határozati javaslat: 
GYB-04/109-1/2018. számú törvényességi felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/109-1/2018. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért, és a jogszabálysértő állapot 
megszüntetése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: 
2. visszavonja a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 217/2017. (XI.16.) KT. határozatát 
3. visszavonja a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 218/2017. (XI.16.) KT. határozatát, 
4. visszavonja a dajka álláspályázatról szóló 219/2017. (XI.16.) KT. határozatát, 
5. tudomásul veszi, hogy a hatáskörét túllépve döntött az önkormányzati közalkalmazottak 

jutalmazásáról és dajka pályázat kiírásáról, 
6. felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor a jutalmazásra 

adott keretösszeget rögzítse. 
7. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 

Kormánymegbízottat tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. február 14. 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2018. (II.1.) KT határozat 
GYB-04/109-1/2018. számú törvényességi felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/109-1/2018. számú 

törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért, és a jogszabálysértő állapot 
megszüntetése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: 

2. visszavonja a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 217/2017. (XI.16.) KT. határozatát 
3. visszavonja a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 218/2017. (XI.16.) KT. határozatát, 
4. visszavonja a dajka álláspályázatról szóló 219/2017. (XI.16.) KT. határozatát, 
5. tudomásul veszi, hogy a hatáskörét túllépve döntött az önkormányzati közalkalmazottak 

jutalmazásáról és dajka pályázat kiírásáról, 
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6. felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor a jutalmazásra 
adott keretösszeget rögzítse. 

7. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 
Kormánymegbízottat tájékoztassa. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. február 14. 
 
 
1.  napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről a „Vámosszabadi 

ipari terület építési beruházása” tárgyú eljárásban; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 

 
Határozati javaslat: 
A „Vámosszabadi ipari terület építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést a 
„Vámosszabadi ipari terület építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes 
ajánlattevők neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:  

1. rész: LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 9081 Győrújbarát, 
István u. 213., adószám: 12467398-2-08, Nettó ajánlati ár: 51.400.519.- HUF, vállalt 
jótállás mértéke: 60 hónap, vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF 
ajánlati elemeket tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

2. rész: VILL-KORR Hungária Kft., székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9., adószám: 
13564508-2-08, Nettó ajánlati ár: 8.201.178.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 hónap, 
vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a nyertes ajánlattevőkkel való szerződés 
megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát követően.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
DÖNTÉS  

 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
Ajánlatkérő neve, székhelye: Vámosszabadi Község Önkormányzata, 9061 Vámosszabadi, 
Szabadi u. 57. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása 
A Döntéshozó: Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

I. NÉV ÉS CÍMEK: 
Hivatalos név: Vámosszabadi Község Önkormányzata 
Cím: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 

II. TÁRGY:  
A közbeszerzés tárgya: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása 

1. rész Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – építési munkák 
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A közbeszerzés mennyisége:  
A tervezett utcák 5.00-5.50m szélességben, aszfalt burkolattal épülnek meg. A tervezett aszfalt 
burkolat mellett, mindhárom utcában 1.00-1.25m szélességű, kétoldali padka kerül ki-
alakításra. A tengelyek kialakítása a következő: 
Jedlik Ányos utca I.: A Jedlik Ányos utca I. a Jedlik II. utca tengelyéhez csatlakozik egy 
131,34m hosszú egyenessel, amely a 0+026.57 km szelvényben balra törik 2,424°-ot. Az 
egyenest egy 11,02m hosszú ív (R=50) követi. Az ív után egy 17,21m hosszú egyenes szakasz 
csatlakozik, melyet egy 5,46m hosszú ív (R=25.) ív követ. A tengelyt egy 25,64m hosszú 
egyenes szakasz zárja le, amely a meglévő murva burkolatú szervizút tengelyéhez csatlakozik. 
Építési hossz: 191,00m 
Jedlik Ányos utca II.: A Jedlik Ányos utca 2. szakasza a Jedlik I. utca tengelyéhez csatlakozik 
egy 16,823m hosszú egyenessel. Az egyenes után szintén egyenes szakasz következik 88,74m 
hosszúságban. A két egyenes a 0+016.82 km szelvényben balra törik 4,353°- ot. Az 
egyeneshez két rövidebb egyenes szakasszal kapcsolódunk, melyek 0+105.56 km szelvényben 
1,681°-ot törnek balra, a 0+131.16 km szelvényben pedig 2,469°-ot jobbra.  
Hild József utca: A Hild József utca a 14-es számú utca tengelyéhez csatlakozik merőlegesen, a 
8+081.41 km szelvényben. A tengely egy egyenesből áll, amely 298,45m hosszú. 
Építési hossz: 298,45m 
Ybl Miklós út: A tervezett út tengelye a Hild József utca tengelyéhez csatlakozik a 0+215.69 
km szelvényben, egy 11,29m hosszú egyenessel. Az egyenes után egy 163,59m hosszú egyenes 
szakasz zárja a tengelyt, amely a 059/70 hrsz.-ú út tengelyéhez csatlakozik. A tengely két 
egyenese a 0+011.29 km szelvényben jobbra törik 5,749°-ot. 
A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetése az utak melletti tervezett és meglévő egy-, illetve 
kétoldali árokban történik, amelyet a burkolatok egyoldali, 2%-os oldalesése biztosít. 
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési 
Dokumentum tartalmazza. 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és 
mélyépítési munka 

2. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – villamos munkák 
A közbeszerzés mennyisége:  
A kivitelezési feladat új közvilágítási hálózat létrehozása a fejlesztéssel érintett 3 utcában, 25W-
os LED-es fényforrásokkal, lámpatestek elhelyezésével. A tervezett utcákban új 8 m magas 
kandelábereket terveztünk. A kandeláberek az út szélétől szegélytő min.1,0 m távolságban 
legyenek. A kandeláberek 8 m magas horganyzott oszlopok, 0,5 m-es ill. 1 m-es (Ybl M. 
utcában az árok külső oldalán) karral, alapozással és a lámpatestek 25 W LED.  
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési 
Dokumentum tartalmazza. 

III. ELJÁRÁS:  
Az eljárás a Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás 
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzététel és tárgyalás tartása 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 
A felhívás megküldésének időpontja: 2017. december 29.  

IV. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:  
Az eljárás eredményes volt. 

1. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – építési munkák 
 

Név, cím: Nettó ajánlati 
ár (HUF): 

Vállalt napi 
késedelmi kötbér 

(HUF): 

Vállalt jótállás 
mértéke (hónap): 

MAKADÁM Kft. 72.978.229.- 50.000.- 36 
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9028 Győr, Külső 
Sági u. 20. 

LANG-SZOLG 
Kft. 

9081 Győrújbarát, 
István u. 213. 

51.400.519.- 500.000.- 60 

STRABAG 
Általános Építő Kft. 

1117 Budapest, 
Gábor D. u. 2. 
Infopark D. épület 

52.995.046.- 500.000.- 60 

VértesAszfalt Kft. 
2800 Tatabánya, 

Réti u. 174. fsz. 4. 

58.991.673.- 100.000.- 36 

 
2. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – villamos munkák 

 
Név, cím: Nettó ajánlati 

ár (HUF): 
Vállalt napi 

késedelmi kötbér 
(HUF): 

Vállalt jótállás 
mértéke (hónap): 

MAKADÁM Kft. 
9028 Győr, Külső 

Sági u. 20. 

11.172.888.- 50.000.- 60 

LANG-SZOLG 
Kft. 

9081 Győrújbarát, 
István u. 213. és  

„LAVILL” Kft. 
9012 Győr, Aba S. 

u. 2.  
(közös 

ajánlattevők) 

9.397.332.- 93.973.- 24 

Indukció-Vill Kft. 
9028 Győr, 

Summás u. 33.  

6.213.148.- 50.000.- 24 

VILL-KORR 
Hungária Kft. 

9027 Győr, 
Berkenyefa sor 9. 

8.201.178.- 500.000.- 60 

 
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem 
állnak. Ajánlattevők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében szerepelnek. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján további műszaki-
szakmai, illetve pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem támasztott, ezért fenti 
ajánlatok érvényessé nyilváníthatóak.  
Az eljárásban érvénytelen ajánlat nem volt.  
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

1. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – építési munkák 
 

Az 
értékelé

Az 
értékelé

Az 
ajánlattevő neve:  

Az 
ajánlattevő neve: 

Az 
ajánlattevő neve: 

Az 
ajánlattevő neve: 
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s 
részsze

m-
pontja 

si 
részsze
m-pont 
súlyszá

ma 

MAKADÁM 
Kft. 

LANG-
SZOLG Kft. 

STRABAG 
Kft. 

VértesAszfal
t Kft. 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Váll
alt 
késedel
mi 
kötbér 
napi 
mértéke 
(HUF): 

20 1,4 28 5 10
0 

5 10
0 

1,8 36 

Váll
alt 
jótállás 
mértéke 
(hónap) 

10 3,4 34 5 50 5 50 3,4 34 

Net
tó 
ajánlati 
ár 
(HUF): 

70 3,8
1 

26
6,7 

5 35
0 

4,8
7 

34
0,9 

4,4
8 

31
3,6 

A 
súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként 

 32
8,7 

 50
0 

 49
0,9 

 38
3,6 

 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.., székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 213., 
adószám: 12467398-2-08, Nettó ajánlati ár: 51.400.519.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 
hónap, vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. 
Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 
Az ajánlat összpontszáma: 500. 
 

2. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – villamos munkák 
 

Az 
értékelé

s 
részsze

m-
pontja 

Az 
értékelé

si 
részsze
m-pont 
súlyszá

ma 

Az 
ajánlattevő neve:  

MAKADÁM 
Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

LANG-
SZOLG Kft. és 

LAVILL Kft 
(közös 

ajánlattevők) 

Az 
ajánlattevő neve: 

Indukció-
Vill Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

VILL-
KORR 

Hungária Kft. 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Váll 20 1,4 28 1,7 35 1,4 28 5 10
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alt 
késedel
mi 
kötbér 
napi 
mértéke 
(HUF): 

5 0 

Váll
alt 
jótállás 
mértéke 
(hónap) 

10 5 50 2,6 26 2,6 26 5 50 

Net
tó 
ajánlati 
ár 
(HUF): 

70 3,2
2 

22
5,4 

3,6
4 

25
4,8 

5 35
0 

4,0
3 

28
2,1 

A 
súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként 

 30
3,4 

 31
5,8 

 40
4 

 43
2,1 

 
 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
VILL-KORR Hungária Kft., székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9., adószám: 13564508-2-
08, Nettó ajánlati ár: 8.201.178.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 hónap, vállalt késedelmi 
kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó ajánlatával. 
Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 
Az ajánlat összpontszáma: 432,1. 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa (mindkét rész 
esetében): 
(1) Minőségi szempont: vállalt jótállás mértéke (hónap), elérhető pontszám: 1-5, súlyszám: 10, 
(2) Minőségi szempont: vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (HUF) elérhető pontszám: 1-5, 

súlyszám: 20, 
(3) Ár szempont: nettó ajánlati ár (HUF), elérhető pontszám: 1-5, súlyszám: 70. 
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  
Minőségi szempontok (1. és 2. részszempont): 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:  
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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.  

1. részszempont : Az elérhető legmagasabb, súlyszámmal szorzott pontszám: 50 
pont. 

2. részszempont: Az elérhető legmagasabb, súlyszámmal szorzott pontszám: 100 
pont. 

Ár szempont (3. részszempont): 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.  
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (2) alapján aránytalan vállalásnak és így érvénytelennek minősíti azokat 
az ajánlatokat, amelyek nem esnek az alábbi értéktartományokon belülre:  
A közbeszerzés 1. része vonatkozásában a vállalt késedelmi kötbér (Minőségi 1. szempont) 
tekintetében a megajánlható legalacsonyabb mértéke: 50.000.- HUF/nap, legmagasabb 
mértéke: 500.000.- HUF/nap. A vállalt jótállás mértéke (Minőségi 2. szempont) tekintetében a 
megajánlható legalacsonyabb érték: 12 hónap, a megajánlható legmagasabb mérték: 60 hónap. 
A közbeszerzés 2. része vonatkozásában: a vállalt késedelmi kötbér (Minőségi 1. szempont) 
tekintetében a megajánlható legalacsonyabb mértéke: 50.000.- HUF/nap, legmagasabb 
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mértéke: 500.000.- HUF/nap. A vállalt jótállás mértéke (Minőségi 2. szempont) tekintetében a 
megajánlható legalacsonyabb érték: 12 hónap, a megajánlható legmagasabb mérték: 60 hónap. 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  

1. rész: LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 9081 Győrújbarát, 
István u. 213., adószám: 12467398-2-08, Nettó ajánlati ár: 51.400.519.- HUF, vállalt 
jótállás mértéke: 60 hónap, vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF 
ajánlati elemeket tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

2. rész: VILL-KORR Hungária Kft., székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9., adószám: 
13564508-2-08, Nettó ajánlati ár: 8.201.178.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 hónap, 
vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot. 

Alvállalkozó igénybevétele:  
1. rész: Ajánlattevő nyilatkozata alapján alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 
2. rész: Ajánlattevő nyilatkozata alapján alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 

ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2018. (II.1.) KT határozat 

A „Vámosszabadi ipari terület építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést a 
„Vámosszabadi ipari terület építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A nyertes 
ajánlattevők neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:  

3. rész: LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 9081 Győrújbarát, 
István u. 213., adószám: 12467398-2-08, Nettó ajánlati ár: 51.400.519.- HUF, vállalt 
jótállás mértéke: 60 hónap, vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF 
ajánlati elemeket tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

4. rész: VILL-KORR Hungária Kft., székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9., adószám: 
13564508-2-08, Nettó ajánlati ár: 8.201.178.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 hónap, 
vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a nyertes ajánlattevőkkel való szerződés 
megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát követően.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
DÖNTÉS  

 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
Ajánlatkérő neve, székhelye: Vámosszabadi Község Önkormányzata, 9061 Vámosszabadi, 
Szabadi u. 57. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása 
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A Döntéshozó: Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
V. NÉV ÉS CÍMEK: 

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

VI. TÁRGY:  
A közbeszerzés tárgya: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása 

3. rész Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – építési munkák 
A közbeszerzés mennyisége:  
A tervezett utcák 5.00-5.50m szélességben, aszfalt burkolattal épülnek meg. A tervezett asz-falt 
burkolat mellett, mindhárom utcában 1.00-1.25m szélességű, kétoldali padka kerül ki-
alakításra. A tengelyek kialakítása a következő: 
Jedlik Ányos utca I.: A Jedlik Ányos utca I. a Jedlik II. utca tengelyéhez csatlakozik egy 
131,34m hosszú egyenessel, amely a 0+026.57 km szelvényben balra törik 2,424°-ot. Az 
egyenest egy 11,02m hosszú ív (R=50) követi. Az ív után egy 17,21m hosszú egyenes szakasz 
csatlakozik, melyet egy 5,46m hosszú ív (R=25.) ív követ. A tengelyt egy 25,64m hosszú 
egyenes szakasz zárja l, amely a meglévő murva burkolatú szervizút tengelyéhez csatlakozik. 
Építési hossz: 191,00m 
Jedlik Ányos utca II.: A Jedlik Ányos utca 2. szakasza a Jedlik I. utca tengelyéhez csatlakozik 
egy 16,823m hosszú egyenessel csatlakozik. Az egyenes után szintén egyenes szakasz 
következik 88,74m hosszúságban. A két egyenes a 0+016.82 km szelvényben balra törik 
4,353°- ot. Az egyeneshez két rövidebb egyenes szakasszal kapcsolódunk, melyek 0+105.56 
km szelvényben 1,681°-ot törnek balra, a 0+131.16 km szelvényben pedig 2,469°-ot jobbra.  
Hild József utca: A Hild József utca a 14-es számú utca tengelyéhez csatlakozik merőlegesen, a 
8+081.41 km szelvényben. A tengely egy egyenesből áll, amely 298,45m hosszú. 
Építési hossz: 298,45m 
Ybl Miklós út: A tervezett út tengelye a Hild József utca tengelyéhez csatlakozik a 0+215.69 
km szelvényben, egy 11,29m hosszú egyenessel. Az egyenes után egy 163,59m hosszú egyenes 
szakasz zárja a tengelyt, amely a 059/70 hrsz.-ú út tengelyéhez csatlakozik. A tengely két 
egyenese a 0+011.29 km szelvényben jobbra törik 5,749°-ot. 
A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetése az utak melletti tervezett és meglévő egy-, illetve 
kétoldali árokban történik, amelyet a burkolatok egyoldali, 2%-os oldalesése biztosít. 
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési 
Dokumentum tartalmazza. 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és 
mélyépítési munka 

4. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – villamos munkák 
A közbeszerzés mennyisége:  
A kivitelezési feladat új közvilágítási hálózat létrehozása a fejlesztéssel érintett 3 utcában, 25W-
os LED-es fényforrásokkal, lámpatestek elhelyezésével. A tervezett utcákban új 8 m magas 
kandelábereket terveztünk. A kandeláberek az út szélétől szegélytő min.1,0 m távolságban 
legyenek. A kandeláberek 8 m magas horganyzott oszlopok, 0,5 m-es ill. 1 m-es (Ybl M. 
utcában az árok külső oldalán) karral, alapozással és a lámpatestek 25 W LED.  
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési 
Dokumentum tartalmazza. 

VII. ELJÁRÁS:  
Az eljárás a Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás 
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzététel és tárgyalás tartása 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 
A felhívás megküldésének időpontja: 2017. december 29.  

VIII. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:  
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Az eljárás eredményes volt. 
3. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – építési munkák 

 
Név, cím: Nettó ajánlati 

ár (HUF): 
Vállalt napi 

késedelmi kötbér 
(HUF): 

Vállalt jótállás 
mértéke (hónap): 

MAKADÁM Kft. 
9028 Győr, Külső 

Sági u. 20. 

72.978.229.- 50.000.- 36 

LANG-SZOLG 
Kft. 

9081 Győrújbarát, 
István u. 213. 

51.400.519.- 500.000.- 60 

STRABAG 
Általános Építő Kft. 

1117 Budapest, 
Gábor D. u. 2. 
Infopark D. épület 

52.995.046.- 500.000.- 60 

VértesAszfalt Kft. 
2800 Tatabánya, 

Réti u. 174. fsz. 4. 

58.991.673.- 100.000.- 36 

 
4. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – villamos munkák 

 
Név, cím: Nettó ajánlati 

ár (HUF): 
Vállalt napi 

késedelmi kötbér 
(HUF): 

Vállalt jótállás 
mértéke (hónap): 

MAKADÁM Kft. 
9028 Győr, Külső 

Sági u. 20. 

11.172.888.- 50.000.- 60 

LANG-SZOLG 
Kft. 

9081 Győrújbarát, 
István u. 213. és  

„LAVILL” Kft. 
9012 Győr, Aba S. 

u. 2.  
(közös 

ajánlattevők) 

9.397.332.- 93.973.- 24 

Indukció-Vill Kft. 
9028 Győr, 

Summás u. 33.  

6.213.148.- 50.000.- 24 

VILL-KORR 
Hungária Kft. 

9027 Győr, 
Berkenyefa sor 9. 

8.201.178.- 500.000.- 60 

 
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem 
állnak. Ajánlattevők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében szerepelnek. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján további műszaki-
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szakmai, illetve pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem támasztott, ezért fenti 
ajánlatok érvényessé nyilváníthatóak.  
Az eljárásban érvénytelen ajánlat nem volt.  
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

3. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – építési munkák 
 

Az 
értékelé

s 
részsze

m-
pontja 

Az 
értékelé

si 
részsze
m-pont 
súlyszá

ma 

Az 
ajánlattevő neve:  

MAKADÁM 
Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

LANG-
SZOLG Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

STRABAG 
Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

VértesAszfal
t Kft. 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Váll
alt 
késedel
mi 
kötbér 
napi 
mértéke 
(HUF): 

20 1,4 28 5 10
0 

5 10
0 

1,8 36 

Váll
alt 
jótállás 
mértéke 
(hónap) 

10 3,4 34 5 50 5 50 3,4 34 

Net
tó 
ajánlati 
ár 
(HUF): 

70 3,8
1 

26
6,7 

5 35
0 

4,8
7 

34
0,9 

4,4
8 

31
3,6 

A 
súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként 

 32
8,7 

 50
0 

 49
0,9 

 38
3,6 

 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.., székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 213., 
adószám: 12467398-2-08, Nettó ajánlati ár: 51.400.519.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 
hónap, vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. 
Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 
Az ajánlat összpontszáma: 500. 
 

4. rész: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása – villamos munkák 
 

Az 
értékelé

s 
részsze

Az 
értékelé

si 
részsze

Az 
ajánlattevő neve:  

MAKADÁM 
Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

LANG-
SZOLG Kft. és 

Az 
ajánlattevő neve: 

Indukció-
Vill Kft. 

Az 
ajánlattevő neve: 

VILL-
KORR 
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m-
pontja 

m-pont 
súlyszá

ma 

LAVILL Kft 
(közös 

ajánlattevők) 

Hungária Kft. 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Ért
ékelési 
pontszá

m 

Ért
ékelési 
súlyszá

m 

Váll
alt 
késedel
mi 
kötbér 
napi 
mértéke 
(HUF): 

20 1,4 28 1,7
5 

35 1,4 28 5 10
0 

Váll
alt 
jótállás 
mértéke 
(hónap) 

10 5 50 2,6 26 2,6 26 5 50 

Net
tó 
ajánlati 
ár 
(HUF): 

70 3,2
2 

22
5,4 

3,6
4 

25
4,8 

5 35
0 

4,0
3 

28
2,1 

A 
súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként 

 30
3,4 

 31
5,8 

 40
4 

 43
2,1 

 
 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
VILL-KORR Hungária Kft., székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9., adószám: 13564508-2-
08, Nettó ajánlati ár: 8.201.178.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 hónap, vállalt késedelmi 
kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó ajánlatával. 
Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 
Az ajánlat összpontszáma: 432,1. 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa (mindkét rész 
esetében): 
(4) Minőségi szempont: vállalt jótállás mértéke (hónap), elérhető pontszám: 1-5, súlyszám: 10, 
(5) Minőségi szempont: vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (HUF) elérhető pontszám: 1-5, 

súlyszám: 20, 
(6) Ár szempont: nettó ajánlati ár (HUF), elérhető pontszám: 1-5, súlyszám: 70. 
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  
Minőségi szempontok (1. és 2. részszempont): 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. 
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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.  

3. részszempont : Az elérhető legmagasabb, súlyszámmal szorzott pontszám: 50 
pont. 

4. részszempont: Az elérhető legmagasabb, súlyszámmal szorzott pontszám: 100 
pont. 

Ár szempont (3. részszempont): 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.  
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (2) alapján aránytalan vállalásnak és így érvénytelennek minősíti azokat 
az ajánlatokat, amelyek nem esnek az alábbi értéktartományokon belülre:  
A közbeszerzés 1. része vonatkozásában a vállalt késedelmi kötbér (Minőségi 1. szempont) 
tekintetében a megajánlható legalacsonyabb mértéke: 50.000.- HUF/nap, legmagasabb 
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mértéke: 500.000.- HUF/nap. A vállalt jótállás mértéke (Minőségi 2. szempont) tekintetében a 
megajánlható legalacsonyabb érték: 12 hónap, a megajánlható legmagasabb mérték: 60 hónap. 
A közbeszerzés 2. része vonatkozásában: a vállalt késedelmi kötbér (Minőségi 1. szempont) 
tekintetében a megajánlható legalacsonyabb mértéke: 50.000.- HUF/nap, legmagasabb 
mértéke: 500.000.- HUF/nap. A vállalt jótállás mértéke (Minőségi 2. szempont) tekintetében a 
megajánlható legalacsonyabb érték: 12 hónap, a megajánlható legmagasabb mérték: 60 hónap. 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  

3. rész: LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 9081 Győrújbarát, 
István u. 213., adószám: 12467398-2-08, Nettó ajánlati ár: 51.400.519.- HUF, vállalt 
jótállás mértéke: 60 hónap, vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF 
ajánlati elemeket tartalmazó ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

4. rész: VILL-KORR Hungária Kft., székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9., adószám: 
13564508-2-08, Nettó ajánlati ár: 8.201.178.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 60 hónap, 
vállalt késedelmi kötbér napi mértéke: 500.000.-HUF ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot. 

Alvállalkozó igénybevétele:  
3. rész: Ajánlattevő nyilatkozata alapján alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 
4. rész: Ajánlattevő nyilatkozata alapján alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

 

3. napirendi pont: Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszközt 

módosító eljárások szétválasztásáról; 

 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: a Vámosszabadi TH-16-02-04 településrendezési eszköz 

módosítására vonatkozóan felmerült annak igénye, hogy a nem azonos ütemben haladó 

részterületek eljárását egymástól elválasztva, elkülönítve folytassuk le. Ennek a felvetésnek az 

az indoka, hogy a módosítással érintett Vámosszabadi 0136/12, 0136/17, 26, 27, 37, 40 hrsz-ú 

ingatlanokat esetében a közreműködő hatóságokkal további egyeztetések lefolytatására van 

szükség. 

 

Határozati javaslat: 

Településrendezési eszközt módosító eljárások szétválasztásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a 312/2018 iktatószámon folyamatban lévő településrendezési eszközt módosító 

eljárásban a Vámosszabadi 0136/17, 0136/26-27, 0136/37, 0136/40 és 0136/12 hrsz-

ú ingatlanokat magába foglaló tervezési területre vonatkozó településrendezési terv 

módosítását külön eljárásban kívánja lefolytatni, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a TÉR-HÁLÓ Kft-t bízza meg az eljárások lefolytatására. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 

ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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15/2018. (II.1.) KT határozat 

Településrendezési eszközt módosító eljárások szétválasztásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a 312/2018 iktatószámon folyamatban lévő településrendezési eszközt módosító 

eljárásban a Vámosszabadi 0136/17, 0136/26-27, 0136/37, 0136/40 és 0136/12 hrsz-ú 

ingatlanokat magába foglaló tervezési területre vonatkozó településrendezési terv módosítását 

külön eljárásban kívánja lefolytatni, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a TÉR-HÁLÓ Kft-t bízza meg az eljárások lefolytatására. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Lizákné Vajda Lívia a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 18:53 órakor bezárta. 
 

 
 
 

A jegyzőkönyv hitelességét igazolom:   
 

 
 

Tóth Géza 
képviselő 

 
 
 


