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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 címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név:  
Kéthely Község Önkormányzata 
Postai cím: Ady E. u. 1. 
Város: Kéthely Postai irányítószám: 8713 

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Őstermelői piac és termelői üzlet kialakítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya: őstermelői piac és termelői üzlet kialakítása a meglévő helyi védett lakóház 
átépítésével. 

Általános információk: 
• Az építési munka helye: 8713 Kéthely, Hunyadi utca 21. hrsz.:141/1
• Tulajdon jellege: Önkormányzati tulajdon
• Építésének ideje: XIX. század vége
• A telek területe: 910 m2
• Védettség: A Kéthelyi 22/2017.(XII.15.) Településképi rendelete szerint, helyi védett épület, a

védelem kiterjedése: Teljes homlokzat, épülettagoltság
• Jelenlegi beépítettség: 323,11 m2, azaz 35,51 %
• Átépítés utáni beépítettség: 251,70 m2, azaz 27,66 %
• Jelenlegi épületmagasság: 3,64 m
• Átépítés utáni épületmagasság: 3,70 m
• Épület rendeltetése: A Földhivatali tulajdonlap szerint lakóház, a valóságban az északi szárnyban

istálló és használaton kívüli üzlet, a déli épületszárnyban szintén használaton kívüli üzlet van, az
épület középső részében szükséglakás működik.

• Szintjeinek száma: Földszint
• Épület nettó területe: Meglévő állapot: 242,83 m2 / Átépítés utáni állapot: 186,47 m2
• Közmű ellátottsága: víz, szennyvíz, elektromos áram, földgáz, de a földgáz nincs bevezetve az

épületbe

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: 
Kbt. 115. § szerinti nyílt 
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: -- 
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -- 
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IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: -- 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --- (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 
Az ajánlattételi felhívás EKR-ben történő közzétételének napja: 2019/02/26 
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
-- 
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [1]  
Rész száma: 2 [1]  
Elnevezés: Egyösszegű átalányáras kivitelezési szerződés a „A helyi gazdaság fejlesztése” című, 
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében őstermelői piac és termelői 
üzlet kialakításához kapcsolódó építési feladatok ellátására. 
Az eljárás eredményes volt X igen � nem 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
� A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 
 
V.2 Az eljárás eredménye 2 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: [3] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 
Ajánlattevő neve: Sávoly Invest Kft. 
Ajánlattevő címe: 8732 Sávoly, Petőfi utca 4. 
Ajánlattevő adószáma: 14521564-2-14 
Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, alkalmasságát az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően igazolta, ajánlatát az 
előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be. 
1. Nettó vállalkozói díj (HUF): 61.999.948 HUF 
2. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (max további 24 hónap): 0 hónap 
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3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 5 db 
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
  Az ajánlattevő neve: 

 
Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A 
részszempo

ntok 

Sávoly Invest Kft. - 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott 

esetben az 
alszempont

ok 
súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

1.Nettó vállalkozói díj 
(HUF) 

70 10 700 - - 

2.Jótállás időtartama a 12 
hónap kötelező jótálláson 
felül (max. további 24 
hónap) 

20 10 200 - - 

3.Környezetvédelmi-
fenntarthatósági 
vállalások száma 

10 10 100 - - 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként: 

  1.000  - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 
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:  

Fordított arányosítás: 
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot 
ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
A értékelés módszere képletekkel leírva: 
P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax − Pmin) + Pmin  
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
Egyenes arányosítás: 
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot 
ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet 
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a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelés módszere képletekkel leírva: 
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin. 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
Pontkiosztás:  
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. 
évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti abszolút értékelési 
módszert alkalmazza, ahol az egyes ajánlattevői vállalásokhoz a közbeszerzési dokumentumokban 
előzetesen meghatározott pontérték társul. 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő neve: Sávoly Invest Kft. 
Ajánlattevő címe: 8732 Sávoly Petőfi Utca 4 
Ajánlattevő adószáma: 14521564-2-14 
Nettó vállalkozói díj (HUF): 61.999.948 HUF 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő tette az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott értékelési szempont (a legjobb ár-érték arány) szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2-- 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen  X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 -- 
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 -- 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -- 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 2 
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2019/03/..) / Lejárata: (2019/../..) 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019/03/..) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019/03/..) 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 
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VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.10) További információk: 2 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 22.6.) pontjában tájékoztatta az eljárás résztvevőit arról, hogy a 
jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat, így az ajánlatok beérkezését 
követően elvégezte azok értékelését. Az ajánlatok értékelése: 

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
Az értékelés A 

részszempontok
Sávoly Invest Kft. Lutor László e.v. 

 súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is)

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

1. Nettó vállalkozói díj 
(HUF) 

          70 10 700 8,50 595 

2. Jótállás időtartama a 12 
hónap kötelező 
jótálláson felül 
(maximum további 24 
hónap) 

20 10 200 10 200 

3. Környezetvédelmi-
fenntarthatósági 
vállalások száma: 

10 10 100 6 60 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  1.000  855 

Az értékelés A 
részszempontok

KÖZÚT Építő és 
Szolgáltató Kft. 

-- 

 súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is)

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

1. Nettó vállalkozói díj 
(HUF) 

          70 9,18 642,6 -- -- 

2. Jótállás időtartama a 12 
hónap kötelező 
jótálláson felül 
(maximum további 24 
hónap) 

20 10 200 -- -- 

3. Környezetvédelmi-
fenntarthatósági 
vállalások száma: 

10 8 80 -- -- 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

  922,6  -- 
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összegei 
ajánlattevőnként: 

Az értékelést követően ajánlatkérő kizárólag az első helyen álló ajánlattevő (Sávoly Invest Kft.) 
tekintetében végezte el a bírálatot. 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

Az ajánlatok elbírálásáról készült összegezést a 257/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdése 
alapján ellenjegyzem: 



NYILATKOZAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSRÓL 

Ajánlatkérő megnevezése: Kéthely Község Önkormányzata 
Ajánlatkérő székhelye: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Őstermelői piac és termelői üzlet kialakítása 

Alulírott Molnár Balázs polgármester kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban a Sávoly 
Invest Kft. által megajánlott vállalkozói díj elfogadásához szükséges nettó 61.999.948,-Ft részben 
„A helyi gazdaság fejlesztése” című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001azonosító számú projekt” 
keretében biztosított támogatásból (50.672.000,-Ft), részben az Önkormányzat saját költségvetési 
forrásából (11.327.948,-Ft) ajánlatkérő rendelkezésre áll. 

Nettó vállalkozói díj: 61.999.948,-Ft 

Áfa (27%): 16.739.986,-Ft 
Bruttó: 78.739.934,-Ft 

Kelt: Kéthely, 2019. év március hó 27. nap 

…………………………….. 
Molnár Balázs 
polgármester 


