
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: Marcali Városi Önkormányzat 

Postai cím: Rákóczi u. 11. 

Város: Marcali Postai irányítószám: 8700 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Marcali Gyermekélelmezési Központ (Központi konyha) homlokzati nyílászáróinak cseréje 

 

Marcali városközpontjában, a Marczali Henrik u. 18. szám, 1600/1. hrsz-ú ingatlanon található a Gyermekélelmezési Központ, 

mely tárgyi eljárás keretében elvégzendő építés-kivitelezési munka helyszínéül szolgál. Az épület Marcali Város 

önkormányzatának tulajdonában van. A konyha főzőkapacitása 1600 fő, az általános iskolás ellátottak létszáma 655 fő, az éves 

adagszám 121 ezer. 

Tárgyi eljárás keretében az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjére kerül sor. 

A beszerzés keretében az épület 72 db fa- és fémszerkezetű homlokzati nyílászárója kerül elbontásra, 292,76 m2 összesített 

felülettel, s helyükre korszerű, 6 légkamrás PVC tokszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik rész (Uniós értékhatár alatti – nemzeti – eljárás) XVII. fejezet 115. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerinti, az ajánlattételi 

felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárás 

 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 115. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerinti, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló 

nyílt közbeszerzési eljárás 

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: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

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 (2017/07/10) 

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: Vállalkozási szerződés  

Az eljárás eredményes volt  igen   X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  X 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): 

HZH-TRADE Kft.  

8800 Nagykanizsa, Fő u. 7. 

adószáma: 23146794-2-20 

alkalmasságának indokolása: Ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

feltételeknek, a megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő. 

ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Nettó ajánlati ára: 10.680.410 HUF 

Vállalt jótállási idő: 60 hó 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

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

FÉNYMED Kft. (8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 2. I./2.; 23904747-2-20) 

MURAINVEST Kft. (8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 8.; 13776943-2-20) 

Rekord-Nyílászáró Nyugat Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168.; 23383313-2-20) 

 

Az érvénytelenség indoka mindhárom esetben: Ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevőknek kötelező legalább 60 hónap jótállást 

vállalniuk a beépítésre kerülő nyílászárókra. E követelmény a hatályos vonatkozó jogszabályi előírás szerint került megfogalmazásra 

(lásd a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat ). Ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentumok I.4. pontjában külön fel is hívta a figyelmet arra, hogy a 60 hónapnál rövidebb jótállási időt tartalmazó 

ajánlat érvénytelen (Kbt. 77. § (1) bekezdés). A FÉNYMED Kft. 48 hónap, a MURAINVEST Kft. 24 hónap és a Rekord-Nyílászáró 

Nyugat Kft. 30 hónap jótállást vállalt. A vállalt jótállási idő értékelési szempontként szerepelt az eljárásban, s mint ilyen, nem 

hiánypótoltatható és nem módosítható ajánlati elem. Az ajánlatok – fentiek alapján - érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján, mivel egyik sem tartalmazza legalább a kötelezően vállalandó 60 hónap jótállást.  

 

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: [] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

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: 

HZH-TRADE Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

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 

 

    

    

 

    

    

 

    

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

  

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

 

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   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: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/08/15) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/08/15) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította. 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (2017/09/04) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (2017/09/04) 

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 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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