
Tárgy: 

Bonyhád Város Önkormányzata ajánlatkérő 

Vevő MOBIL SZÍNPAD beszerzésére a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú 

„Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése” tárgyú projekt keretén belül  

tárgyú közbeszerzési eljárása 
 

 

 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Bonyhád Város Önkormányzata 

Postai cím: Széchenyi tér 12. 

Város: Bonyhád Postai irányítószám: 7150 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vevő MOBIL SZÍNPAD beszerzésére a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00001 

azonosító számú „Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése” tárgyú projekt keretén belül 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1 db mobil színpad beszerzése, az alábbi főbb paraméterekkel: 

- színpad mérete: 10 m x 6 m x 6 m (+/- 5 %) 

- Trailer mérete: 12 m x 2,5 m x 3,5 m (+/- 5 %) 

- Tető, padozat mozgatása: hidraulikus rendszerrel,  manuálisan  

- Színpad-vázszerkezet: alumínium keretrendszer  

- Magyar nyelvű használati útmutatóval, CE minősítéssel, Eurocode 0-1-3-9 minősítéssel, 

statikai dokumentációval, érvényes magyar rendszámmal  

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § bekezdése 

alapján indított nyílt eljárás a nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok szerint, a 113. §-ban foglalt 

eltérésekkel. 

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 2017/12/18 (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: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vevő MOBIL SZÍNPAD beszerzésére a TOP-1.2.1-15-TL1-

2016-00001 azonosító számú „Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése” tárgyú projekt keretén belül 

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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Neve Gege Hungary Kft. 

Székhely címe 2800 Tatabánya, Galagonya u. 18. 

Adószám: 14548961-2-11 

 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE Ajánlat 

1. részszempont: Nettó vételár 25.715.000.- Ft 

2. részszempont: Jótállás időtartama az eszközökre 24 hónap 

 

Neve GÉPBÉR-Színpad Kft. 

Székhely címe 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. 

Adószám: 24184100-2-03 

 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE Ajánlat 

1. részszempont: Nettó vételár 25.388.800.- Ft 



2. részszempont: Jótállás időtartama az eszközökre 48 hónap 

 

Indoklás: fent nevezett ajánlattevők megfelelő módon igazolták pénzügyi-gazdasági, valamint 

műszaki-szakmai alkalmasságukat, nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlatok 

megfelelnek az ajánlattétel tartalmi feltételeinek.  
 
 

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: 

Gege Hungary Kft. 
Az ajánlattevő neve: 

GÉPBÉR-Színpad Kft. 
 

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 

Nettó vételár 90 98,74 8 886,60 100,00 9 000,00 

Jótállás időtartama az 

eszközökre 

10 1 10,00 100,00 1 000,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  8 896,60  10 000,00 

 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  1 – 100 pont 

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 

 
1. részszempont: Nettó ajánlati ár 

 

Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot 

(felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével. 

 

P = Alegjobb/Avizsgált  * (Pmax - Pmin) + 1 

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

 

2. részszempont: Jótállás időtartama  

 

 Az Ajánlattevő köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körű átadás-átvétel befejezésének 

napjától számított legalább 48 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállalni. 

 Az Ajánlatkérő a jótállási idő tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési 

módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. 

 A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

Vállalt jótállási idő (hónap) Pontérték 

24 – 26 1 

27 – 29 15 

30 – 32 30 

33 – 35 45 

36 – 38 60 

39 – 41 70 



42 –44 80 

45 – 47 90 

48 ≤ 100 

 

Az ajánlat végső pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való 

szorzatainak összege adja. A pontszámokat két tizedes jegy pontossággal számítjuk ki. 

 

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

Neve GÉPBÉR-Színpad Kft. 

Székhely címe 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. 

 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT 

MEGNEVEZÉSE 

Ajánlat 

1. részszempont: Nettó vételár 25.388.800.- Ft 

2. részszempont: Jótállás időtartama az eszközökre 48 hónap 
Adószám: 24184100-2-03 

 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, 

így a legjobb ár-érték arányú ajánlat. 

 

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

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: nincs 

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: 2  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 és az érvénytelenség indoka: nincs 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/02/02  (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/02/12   (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/02/01  (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/02/01  (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 

 

 

46/2015.(XI. 2.) MvM rendelet 6. §-a szerinti ellenjegyzés: 

 

 

 

Máthé Márk 
2724 Újlengyel, Határ u. 31. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Névjegyzéki lajstromszám: 00647 

/elektronikus aláírással ellátva/ 
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