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Tárgy: 

Piliscsév Község Önkormányzata 

A 324321 azonosító számú vis maior pályázati projekt keretében partfal, burkolt árok károsodása, patakmeder 

feltelítődése hordalékkal, útburkolat rongálódása tárgyú vis maior károk helyreállításának építés-kivitelezése 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

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: Piliscsév Község Önkormányzata  Nemzeti azonosítószám: AK18461  

Postai cím: 2519 Piliscsév, Béke u. 24. 

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  Telefon: 06 (33) 503-550 

E-mail: piliscsev@piliscsev.hu Fax: 06 (33) 503-521 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.piliscsev.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.piliscsev.hu 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A 324321 azonosító számú vis maior pályázati projekt keretében partfal, burkolt árok 

károsodása, patakmeder feltelítődése hordalékkal, útburkolat rongálódása tárgyú vis maior károk helyreállításának 

építés-kivitelezése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Partfal, árkok és közút helyreállítása 

Piliscsév, Partfal, Hrsz.: 1607 

Az 1607 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon található közel 10-12 m magas partfal az esőzések 

következményeként erősen felázott. 2016. augusztus 10-én egy 

  6 x 4 m kiterjedésű, 6-7 m mély beszakadás keletkezett, a partfal homlokfala teljes mértékben alászakadt, leomlott.  

A pleisztocén korú, gyengén tömbös szerkezetű löszös, agyagos löszös partfalban keletkezett függőleges akna 

valószínűleg egy úgynevezett löszkút, ami a lösznek egy jellegzetes suvadási formája, azonban  nem zárható ki egy 
használaton kívüli, ismeretlen pince beszakadása sem.  A partfal felső platóján kialakult függőleges síkú repedések, 

megnyílások folytonosan tágulnak a földtömeg mozgása következtében egészen az omlási állapotig.  Az állandó 

csapadékvíz- hozzájutás folyamatos veszélyhelyzetet jelent, a partfal állapota baleset- és életveszélyes, a forgalomból 

történő kizárása és lekerítése szükségszerű. 

  A rendkívül életveszélyes műszaki állapot megszüntetése elkerülhetetlen és azonnal végrehajtandó ! A folyamatos 

állagromlás, omlások miatt és az élet- és vagyonbiztonság érdekében mindenféleképpen javasolt a  partfalat 35 fm-en  - 

a meglazult talajtömegek eltávolítása után – 4  m magasságig kőkosaras súlytámfal építésével megtámasztani. A támfal 

lépcsőzetes kialakítású vastagsága 1-2 m. A kosár töltőanyaga Z100/150  kemény mészkő anyag, kézzel kirakva. A 

drótkosár anyaga standard 2,7 mm vtg drót, front oldalon 3,9 mm vtg drótból AlZn horgany felületkezeléssel. A  

támfalat 2,0 m széles, 50 cm mély árok  kialakításával, 50 cm vastag  zúzottkő ágyazatra kell építeni.           

A kőkosaras súlytámfal jó vízáteresztő képességű, fagyra érzéketlen, így nem keletkezik hidrosztatikai nyomás a 

szerkezetre. A kővel megrakott boxok rugalmasan illeszkednek  egymáshoz, a mozgásokat képesek repedésmentesen 
áthidalni.  A leomlott és leomlasztott föld mennyiséget a helyszínről el kell szállítani.  A kivitelezési munkákat 

megelőzően biztonsági dúcolást kell készíteni.  

A kőkosaras támfal építése mellett úgynevezett betonacél talajszegezést kell végrehajtani vibrálva behajtva, 20 mm 

átmérővel, B. 60.50. minőségű anyaggal, hegesztett menetes szár végződéssel, 4-6 m hosszúságban védőhálóval 

rendszer azonos leszorító lemezzel és anyával. A talajszegezés megkezdése előtt talajszeg kihúzó próbaterhelést kell 

végezni 3 db/100 m2 felületenként. A talajszegek végleges kiosztását a próbaterhelés adatai alapján kell elkészíteni. 

A rézsű erózió elleni védelmét kókuszrost matrac terítésével, sodronnyal erősített omlásvédő gabionháló leszorítással 

kell biztosítani. A kókuszrost matrac tőzeges tápanyagot és fűmagot tartalmaz.  

A Rézsű felső élén balesetveszély elkerülése érdekében kerítés építése szükséges. A kerítés magassága 1,5 m, beton 

alapozással, műanyag bevonatos oszlopokkal és kerítésfonattal ellátva. 

Fokozottan ügyelni kell a baleset- és életveszélyes helyzetek  elkerülésére megfelelő elzárások és  megtámasztások 
építésével! 

A támfal csak jogerős építési engedély birtokában, kiviteli tervek alapján, tervezői és felelős műszaki vezetői irányítás 
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mellett végezhető! 
Piliscsév, Klastrom utca, Hrsz.: 05. 

A nagy sodrású felszíni víz a Klastrom utcában található előregyártott beton elemekből épült árok mind két külső 

oldalát 350 fm hosszon erőteljesen alámosta, az  árokelemek a levegőben „lógnak”. A zúzottkő terítés a mederelemek 

alól elmosódott. 

A csapadékvíz elvezető árok mindkét oldalán a zúzottkő terítést el kell végezni, biztosítani kell az árokelemek 

megfelelő csatlakozását az úttest szintjéhez a padkát vissza kell állítani. 

Piliscsév, Hrsz.: 055 

A szántóföldekről a felszíni vizeket elvezető árokmeder alján a rendkívüli intenzitású augusztusi esőzés következtében  

hordalék és kiszakadt növényzet ülepedett meg nagy mennyiségben, mely az csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozza. 

A patakmederből a  felhalmozódott hordalékot ki kell emelni, szállítóeszközre kell rakni és el kell szállítani 

lerakóhelyre. 
Piliscsév, Dózsa György utca, Hrsz.: 619 

A Dózsa György utca  (Hrsz.: 619) zúzottkő útburkolata elmosódott, sárral terítődött.  

A közút járhatatlanná, illetve balesetveszélyessé vált, a sárhordalék eltakarítása azonnali beavatkozást igényelt. 

Az út ismét közlekedésre alkalmassá válása érdekében 30 cm vastag, 70-110 mm  szemcsenagyságú majd végső 

rétegként 15 cm vastag, 0-20 mm szemcsenagyságú  

 zúzottkő ágyazat terítést kap.  Az útszelvényben leáramló víz eróziómentes levezetését meg     

 kell oldani. 

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 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: 

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: 2017/07/24 (éééé/hh/nn) 

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: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

A 324321 azonosító számú vis maior pályázati projekt keretében partfal, burkolt árok károsodása, patakmeder 

feltelítődése hordalékkal, útburkolat rongálódása tárgyú vis maior károk helyreállításának építés-kivitelezése 

Az eljárás eredményes volt x  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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: 5 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság  

(4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 75.) 

Adószám: 22148645-2-15. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Vállalkozási díj: 34 157 894 Ft + ÁFA 

Jótállási idő: 12 hónap 

U.T.B. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2500 Esztergom, Vaskapui utca 25. A. ép.) 

Adószám: 13122148-2-11. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Vállalkozási díj: 36 058 380 Ft + ÁFA 
Jótállási idő:12 hónap 

Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2500 Esztergom, Schweidel József utca 48/b.) 

Adószám: 12873717-2-11. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Vállalkozási díj: 35 614 010 Ft + ÁFA 

Jótállási idő:12 hónap 

V. V. Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2. 3. em. 8.) 

Adószám: 13435787-2-11. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Vállalkozási díj: 36 224 580 Ft + ÁFA 

Jótállási idő:12 hónap 

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:  

V. V. Gép Ipari, 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

Az ajánlattevő neve:  

 
U.T.B. Építőipari, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

Az ajánlattevő neve: 

Varga Fuvarozási és 
Építőipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

 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 

 Ajánlati ár 70                       

94,29     

 

     6 600,64     

 

                          

94,73     

 

                    

6 631,06     

 

                       

95,91     

 

   6 713,80     

 

 Jótállási idő 30                    

100,00     

 

     3 000,00     

 

                   

100,00     

 

     3 000,00     

 

                   

100,00     

 

    3 000,00     

 

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként: 

        9 600,64     

 

                     

9 631,06     

 

   9 713,80     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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    Az ajánlattevő neve:  
MOTOCORP Építőipari 

Szolgáltató Betéti Társaság  

 

 

  

 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 

 Ajánlati ár 70                   
100,00     

 

   7 000,00     
 

    

 Jótállási idő 30                    

100,00     
 

    3 000,00     

 

    

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

     10 000,00     

 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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 ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a jótállás értékelési szempont esetében a 

legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az alkalmazandó képlet: 

Ár részszempont: 

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 

Jótállás részszempont: 

P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100 
Az fentebbi képletek esetében 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot 

elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre 

kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot 

nyújtó ajánlatot tevő. 

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

MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság  

(4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 75.) 

Adószám: 22148645-2-15. 

Vállalkozási díj: 34 157 894 Ft + ÁFA 
Jótállási idő:12 hónap 

Az adott ajánlat  a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 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: 

VEHULL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2621 Verőce, Aradi utca 10.) 

Adószám: 24763718-2-13 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (4) bekezdés szerint: „Az 

eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. (…) Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 

ajánlattételi felhívást.” 

Ajánlattevő egyedül tett ajánlatot annak ellenére, hogy ajánlatkérő őt nem hívta fel ajánlattételre. 

Az ajánlat fentiek és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

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: (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

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 

 

Piliscsév, 2017. augusztus 23. 

 

 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett  

polgármester 

 


