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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 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Porcsalma Nagyközség Önkormányzata 
 Postai cím: Szabadság tér 11. 
 Város: Porcsalma  Postai irányítószám: 4761 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya Porcsalma, Batthyány u. 7. szám alatti 925/2 hrsz.-ú ingatlanon a 
41,00m x 15,00m befoglaló méretű, piacsarnok rendeltetésű épület építése. 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya Porcsalma, Batthyány u. 7. szám alatti 925/2 hrsz.-ú ingatlanon a 
41,00m x 15,00m befoglaló méretű, piacsarnok rendeltetésű épület építése. 
Az építendő piaccsarnok az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg is piacként használt ingatlanra lesz 
elhelyezve. Az épület egyrészt zárt fűtött részből, másrészt egy fedett nyitott részből áll. Az építendő 
csarnoképület üzemeltetése szakaszos jellegű nyitva tartással fog történni. A szükséges kiszolgáló helyiségek, 
iroda, gépészeti helyiség, vizesblokkok a zárt részben találhatóak. A piac csarnok terében elsődlegesen a helyi 
termelők termékei, házi termékek, zöldségek, gyümölcsök, virágok lesznek árusítva a termelők és a lakosság 
igényeihez igazítva. A zárt épületrészben az Önkormányzat szeretne kialakítani egy üzlethelyiséget, amelyben a 
helyi termékek árusítását tervezi. Az ingatlanon megtalálhatóak a közművek, az ingatlan rendelkezik használati 
vízcsatlakozással, szennyvízrákötéssel, elektromos áram csatlakozással és földgázcsatlakozással. A egyhajós 
csarnok zárt fűtött helyiségekből és egy fedett nyitott részből áll. A zárt részben vannak elhelyezve az árusítókat, 
és a vásárlókat is kiszolgáló vizesblokkok, itt kap helyet egy épületgépészeti helyiség- takarítószer tárolóval, az 
iroda egy üzlethelyiség és a szükséges vizesblokkok. Az épület oldalhatáron álló beépítéssel, jobb oldali 
telekhatárral párhuzamosan, attól 1,5 m-re, 53,50 m-es előkerttel ( a meglévő DEMENS nappali épülettel 
egyvonalban ) lesz elhelyezve a telken. 
A csarnok épület vb pillérvázas és falazott szerkezetű, a főhajó RRF főtartós, nyeregtetővel fedett. 
A csarnoképület két bejárata akadálymentes kialakítású lesz. 
A Piaccsarnok üzemeltetéséhez új parkolók épülnek. 
A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai: 925/2 
Tervezett csarnok bruttó alapt. : 566 m2 
A telkeken kialakítandó burkolt út –parkoló: 920 m2 
Az épület egyhajós, földszintes csarnok, 4,00m-ként monolit vb pillérvázzal, RRF főtartókkal, hagyományos 
ácsszerkezetű tetővel. 
Az épület fő teherhordó szerkezetei alatt pilléralapozás készül, a kitöltő falak alá sávalapok készülnek. 
Az új falak és pillérek lábazati fala monolit vasbeton. 
A hossz falak és a hajó végfala NF 30 – as falazó elemekből épülnek H 10-es habarcsba falazva, vb pillérekkel 
merevítve. A csarnoképület vázszerkezete monolit vasbeton pillérekből készül. 
A csarnok jellegből adódóan a belső tér felől látszó tetőszerkezet lesz a zárófödém, a zárt térben gipszkarton a 
nyitott térben lambéria alsó burkolattal. Vízszintes fagerendás borított födém csak a kazánhelyiségben épül. 
Az épületgépészeti berendezések „költség optimalizált” követelmény szintnek megfelelően kerülnek 
méretezésre. A piaccsarnok épület fűtését biztosító hőtermelés- APRÍTÉK BIOMASSZÁVAL fűtött kazánnal, 



2 
 

mint megújuló energiával lesz biztosítva. A hőleadás padlófűtéssel és radiátorokkal történik. 
A beruházást követően az épület energia tanúsítása el fogja érni a „D-D” minősítést. 
A piaccsamok a következő rendeltetési egységeket tartalmazza: 157,41 m2 zárt vásárcsarnok, 20,20 m2 üzlet, 
12,00 m2 iroda, 1 női WC, 1 Férfi WC, 1 akadálymentes WC, 1 kazánház melyek teljes hasznos alapterülete 
526,18 m2. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
Kbt. Harmadik rész  
 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
Kbt. Harmadik rész 115. § (1) bekezdése 
 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 közzététel2 
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:  
2017. szeptember 4. 
 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 
 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye 

 A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 
 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 
 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 
 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
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: 

 V.2 Az eljárás eredménye 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: 5 
 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

 Viadukt Pallér-2 Kft. Cser-Ép Femép Kft. Felx-Ps 93 Bt. 
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Kft. 
1182 

Budapest, 
Tarkő u. 

34/B. 
Adószám 
10367285-

2-43 

4765 
Csenger, 

Kastélydomb 
u. 1/a. 

Adószám 
11496621-2-15 

 

Ker. Kft. 
4765 

Csenger, 
Ady u. 66. 
Adószám 
11250199-

2-15 

4900 
Fehérgyarmat, 

Hajnal u. 7. 
sz. 

Adószám 
12872455-2-15 

4524 Ajak, 
Bocskai u. 6. 

Adószám 
25658019-2-15 

Nettó vállalkozási díj 
(HUF) 88 952 522 84 386 948 90 945 608 88 584 787 92 127 797 

Az ajánlattételi felhívás 
10.1.2) pont M1. alpontja 

szerinti szakmai 
tapasztalatnál nagyobb 
szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember 
szakmai tapasztalata 
(hónapban megadva) 

26 33 6 16 3 

Jótállás időtartama - 
hónap (minimum 24 

naptári hónap, maximum 
60 naptári hónap) 

36 36 48 36 48 

Indokolás Az ajánlattevők ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb 
közbeszerzési dokumentációban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(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.) 

 

 

Viadukt 
Kft. 
1182 

Budapest, 
Tarkő u. 

34/B. 

Pallér-2 Kft. 
4765 

Csenger, 
Kastélydom

b u. 1/a. 
 

Cser-Ép 
Ker. Kft. 

4765 
Csenger, 
Ady u. 66. 

Femép Kft. 
4900 

Fehérgyarmat, 
Hajnal u. 7. 

sz. 

Felx-Ps 93 Bt. 
4524 Ajak, 

Bocskai u. 6. 

Nettó vállalkozási díj 
(HUF) 88 952 522 84 386 948 90 945 608 88 584 787 92 127 797 

Értékelési pontszám 9,54 10 9,35 9,57 9,24 
Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 572,4 600 561 574,2 554,4 

Az ajánlattételi felhívás 
10.1.2) pont M1. alpontja 

szerinti szakmai 
tapasztalatnál nagyobb 
szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember 
szakmai tapasztalata 
(hónapban megadva) 

26 
24 

(számítási 
hiba okán 
javításra 
került) 

33 6 16 3 

Értékelési pontszám 7,55 10 2,64 5,36 1,82 
Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 113,25 150 39,6 80,4 27,3 

Jótállás időtartama - 
hónap (minimum 24 

naptári hónap, maximum 
60 naptári hónap) 

36 36 48 36 48 
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Értékelési pontszám 7,75 7,75 10 7,75 10 
Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 116,25 116,25 150 116,25 150 

      
Ajánlat pontszáma 801,9 866,25 750,6 770,85 731,7 

 
  
 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  
1-10. 
 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: 

- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. 
melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás; 

- a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. 
melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás; 

- a 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. 
melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás; 

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

Az eljárás eredményes Igen 

Az eljárás nyertes ajánlattevője 
Pallér-2 Kft. (4765 Csenger, Kastélydomb u. 1/a.) 

Adószám 
11496621-2-15 

Nettó vállalkozási díj (HUF) 84 386 948 

INDOKOLÁS 

 
Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban 

illetőleg az egyéb közbeszerzési dokumentációban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és Ajánlattevő 

tekinthető az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőnek. 

 
 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
épületgépészeti munka 
bádogos munka 
elektromos munka 
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: 
Márián Zoltán E.V. 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
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:- 
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 V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
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:- 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk: 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: 2017. október 20. / Lejárata: 2017. október 25. 
 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. október 20. 
 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. október 20. 
 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 
 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (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 
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