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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: Dobó István Vármúzeum 

Postai cím: Vár utca 1. 

Város: Eger Postai irányítószám: 3300 

 
II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Régészeti lelőhelyen, régészeti feltáráson kézi földmunka és 
régészeti bontómunka elvégzése - szükség szerint geodéziai felméréssel, térinformatikai feldolgozással, 
utómunkálatokkal - vállalkozási keretszerződés keretében” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Elvégzendő feladatok: 
 

1. Kézi földmunka és régészeti bontómunka gyér kategória (Ft/m²) 

2. Kézi földmunka és régészeti bontómunka átlagos kategória (Ft/m²) 

3. Kézi földmunka és régészeti bontómunka intenzív kategória (Ft/m²) 

4. Kézi földmunka és régészeti bontómunka többrétegű vagy speciális régészeti 
lelőhelyen (pl. temető. középkori templom, városi környezetben történő feltárás) 
vagy speciális körülmények között (Ft/óra) 

5. Geodéziai felmérés és kiértékelés gyér lelőhely esetében (Ft/m²) 

6. Geodéziai felmérés és kiértékelés átlagos lelőhely esetében (Ft/m²) 

7. Geodéziai felmérés és kiértékelés intenzív lelőhely esetében (Ft/m²) 

8. Dokumentáció készítés térinformatikai része gyér lelőhely esetében (Ft/m²)  

9. Dokumentáció készítés térinformatikai része átlagos lelőhely esetében (Ft/m²) 

10. Dokumentáció készítés térinformatikai része intenzív lelőhely esetében 
(Ft/m²) 

11. Utólagos dokumentáció készítés (Ft/óra) 

12. Utólagos raktári munka (Ft/óra) 

13. Lelettisztítás (Ft/óra) 

14. Kerámia restaurálás (tisztítás, restaurálás, konzerválás, csomagolás) 

15. Kerámia kiegészítés 

16. Fémrestaurálás 
 

 
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: 115.§ (1) bekezdés, hirdetmény és tárgyalás nélküli. 

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 [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
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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 2018/04/12 

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: „Régészeti lelőhelyen, régészeti 
feltáráson kézi földmunka és régészeti bontómunka elvégzése - szükség szerint geodéziai 
felméréssel, térinformatikai feldolgozással, utómunkálatokkal - vállalkozási keretszerződés 
keretében” 
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): 2 

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): 
 
Név: Régész Kft. 
Székhelye: 6763 Szatymaz, III. kerület, Tanya 242/B. 
Adószám: 25370685-2-06 
1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási árindex) 3.032.900,- HUF + Áfa 
2.A föld és bontómunkák során a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma 
(minimum 1 fő, maximum 10 fő) 1 fő 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ajánlata érvényes 
 
Név: Ásatárs Kft. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Futár utca 12. 
Adószám: 13245919-2-03 
1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási árindex) 3.057.250,- HUF + Áfa 
2.A föld és bontómunkák során a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma 
(minimum 1 fő, maximum 10 fő) 1 fő 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ajánlata érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(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: 
Régész Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Ásatárs 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 ajánlati ár (ellenszolgáltatási 
árindex) 

75 10,00 750,00 9,92 744,03 

 
A föld és bontómunkák során a 
teljesítésbe bevonni kívánt 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
száma (minimum 1 fő, maximum 
10 fő) 

25 10,00 250,00 10,00 250,00 

 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként: 

 
  1000,00 

 
994,03 

  Adott esetben a részszempontokra 
adott pontszám szöveges 
értékelése: 

      

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 21-10 

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: 2 
 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. 
szám; 2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.  
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legtöbb 
hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere 
tartalmazza 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Név: Régész Kft. 
Székhelye: 6763 Szatymaz, III. kerület, Tanya 242/B. 
Adószám: 25370685-2-06 
1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási árindex) 3.032.900,- HUF + Áfa 
2.A föld és bontómunkák során a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma 
(minimum 1 fő, maximum 10 fő) 1 fő 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő nyújtotta be a bírálati szempontnak megfelelő, legjobb ár-
érték arányt tartalmazó 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  nem 
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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: 
 
Név: Adlemar Kft. 
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth utca 59. 
Adószám: 14773895-2-02 
 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Az érvénytelenség indoka:  
- Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, nem oldotta fel az ajánlatában tett, Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozata és az e-cegjegyzek.hu oldalon 
elérhető cégkivonata közötti ellentmondást a tényleges tulajdonosok vonatkozásában. 
- Nem csatolta nyilatkozatát az esetleges változásbejegyzési eljárással kapcsolatosan 
 

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: 2018/05/10 / Lejárata: 2018/05/14 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/09 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/09 

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 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
 
 
 
 

Jelen ellenjegyzés a dokumentum egészére vonatkozik. 
2018. május 09. 
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