
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:Attala Község Önkormányzata 

Postai cím:Kossuth Lajos utca 15. 

Város:Attala Postai irányítószám:7252 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:„Attala község belterületi vízrendezése során összegyűjtött 

csapadékvíz elvezetése” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006azonosítószámú projekt 

keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A felújítási munkák két utcát érintenek a Rákóczi és a Kossuth Lajos utca útárkait. A munkák során 

az árkok 30/30-50 L típusú burkoló elemekkel lesznek burkolva. Ehhez az árkok földmunkáit 

precízen kell elkészíteni. Az elemek alá talajjavító réteget kell készíteni homokos kavicsból. Az 

elemek lerakása után a burkolatot lezáró foggal kell ellátni.  

 

A kivitelezés során a kapubejárókat fel kell szedni . A bejárók Ø 400 betoncsövekből épülnek, 

változó magasságú kétoldali támfallal . A Rákóczi utca csapadékvizét a befogadóba vezető árok is 

felújításra kerül , 67 fm szakaszon , Ø 500 csövekből és 117 fm hosszban 40/35-50 L 

betonelemekből.  

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:A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban 

Kbt.) alapján, nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 

eljárás, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza ajánlatkérő. 

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:2018/02/13(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„Attala község belterületi vízrendezése során 

összegyűjtött csapadékvíz elvezetése” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006azonosítószámú 

projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

Az eljárás eredményes volt  igen  X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

XA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

Az eredménytelenség indoka: A döntéshozó az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 

75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel, és a hiányzó anyagi fedezetet Ajánlatkérő nem biztosítja. 

 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):- 

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:  



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
- 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2
- 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

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

V.2.5.) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 

ponthatárokat közötti pontszámot: - 

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
 

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert(ek) az alvállalkozó(k). 

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:2018/04/17(éééé/hh/nn) 



VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:2018/04/17(éééé/hh/nn) 

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:(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 
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