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NAPIRENDI PONTOK 

1. A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázat 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési munkák 

Győrszemerén” tárgyú eljárásban 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (I. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.01.12. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (I. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázatról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (I. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési munkák Győrszemerén” 

tárgyú eljárásban 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Posta utca 5. – Sportcsarnok 

 

Az ülés kezdete: 14:00 óra 

 

Az ülés vége: 15:10 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: - 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat. Megállapítom, hogy a testület 

összehívása szabályosan történt, illetve a 7 megjelent képviselővel határozatképes. 

Horváth Gyula polgármester: 

Akinek a tervezett napirenddel kapcsolatosan ellenvetése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

 

A képviselőknek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan nincs. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (I. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.01.12. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.01.12. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázat 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési munkák 

Győrszemerén” tárgyú eljárásban 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

1. NAPIRENDI PONT – A TOP PLUSZ-1.2.1-21 KÓDSZÁMÚ „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK” CÍMŰ 

PÁLYÁZAT 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiírásra került a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázat, melyre 

előkészítettünk egy pályázati dokumentációt, kérem a Képviselő-testülettől annak  

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (I. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázatról 

 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP 

Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívásra pályázatot nyújt be. 

II. A projekt címe: 

„Élhető települések fejlesztése Győrszemerén” 

III. A projekt célja: 

A program célja a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása, a legkevésbé 

fejlett megyék és elmaradott térségek területi fejlesztése a kedvezőbb helyzetű 

térségek pozíciójának erősítése mellett. Ennek keretében térségi és helyi fejlesztések 

valósulhatnak meg a gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés, a 

települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése, a térségek 

és települések népességmegtartó képességének erősítése, a családvédelem, az 

életminőség javítása érdekében.  

Győrszemere Községi Önkormányzat egy olyan projekt megvalósítását tervezi, 

amelynek köszönhetően egy új közösségi központ jön létre, mely a település 

lakosainak javára szolgál, továbbá jelentősen növeli a település népességmegtartó 

erejét, a település vonzerejét. Győrszemre több mint 3000 fő lakosú település, amely 
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igazi mikrotérségi központtá kívánja kinőni magát. A megvalósuló fejlesztés nem 

csak a település lakóit szolgálja, hanem a környező településeken élő lakók, civil 

szerveződések valamint gazdálkodó szervezetek javára is szolgál.  

A projekt megvalósításának célja az erős identitástudatú, egészséges és a 

változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó népesség és társadalmi közösség elősegítése, 

a lakosság mentális és kulturális igényeinek és állapotának és közöségi célú 

szolgáltatások és programok minőségének javítása, a szociális védelem és társadalmi 

befogadás eszközkendszerének fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok és térségek 

társadalmi felzárkóztatásának támogatása, a helyi társadalmak különböző szintű 

közösségeinek, azok kultúrájának és az itt élők szabadidős aktivitási lehetőségeinek 

fejlesztése. 

IV. A projekt megvalósítási helyszínek: 

a. 9121 Győrszemere, belterület 379. hrsz. 

b. 9121 Győrszemere, belterület 347. hrsz. 

c. 9121 Győrszemere, belterület 460. hrsz. 

V. A projekt költségterve: 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Építési költségek 251.188.933 Ft 67.821.012 Ft 319.009.945 Ft 

Műszaki-, tervezési 

dokumentáció elkészítése 
6.216.000 Ft 0 Ft 6.216.000 Ft 

Szemléletformáló 

rendezvény 
200.000 Ft 54.000 Ft 254.000 Ft 

Közbeszerzéshez 

kapcsolódó költségek 
2.562.834 Ft 691.965 Ft 3.254.799 Ft 

Projektmenedzsment 8.136.999 Ft 0 Ft 8.136.999 Ft 

Projekt előkészítő 

tanulmány 
5.125.668 Ft 1.383.931 Ft 6.509.599 Ft 

Nyilvánossági elemek 

biztosítása 
1.281.417 Ft 345.983 Ft 1.627.400 Ft 

Műszaki ellenőrzés díja 3.254.799 Ft 0 Ft 3.254.799 Ft 

Összesen: 277.966.651 Ft 70.296.890 Ft 348.263.541 Ft 

VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Önkormányzati Hivatallal (adószám: 15366007-1-08) konzorciumi 

együttműködési megállapodást kössön és ennek megfelelően pályázatát 

konzorciumban nyújtsa be. 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

lebonyolításához kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére, ide értendő a pályázat 

befogadásához esetlegesen kapcsolódó hiánypótlási eljárás keretein belül tett 

jognyilatkozatok is. 

 

Felelős: polgármester Határidő: 2022. január 14. 
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2. NAPIRENDI PONT – KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS AZ 

„ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK GYŐRSZEMERÉN” TÁRGYÚ ELJÁRÁSBAN 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Letelt a nagyszentpáli útépítés beruházásra kiírt közbeszerzés ajánlattételi határideje. 

Csatolom a bírálóbizottság által készített bírálati jegyzőkönyvet, kérem a Képviselő-

testülettől, hogy állapítsa meg a közbeszerzés eredményét. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (I. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési munkák Győrszemerén” 

tárgyú eljárásban 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést az 

„Útépítési munkák Győrszemerén” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az eljárás azonosítója: 

EKR001489842021. 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, adószáma és a bírálat alapját 

képező ajánlati elemek: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 

Győrújbarát, István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 140.961.341.- HUF, 

vállalt többlet-jótállás mértéke: 24 hónap, az építésvezetőként bevont szakember szakmai 

tapasztalata: 10 projekt ajánlati elemeket tartalmazó ajánlata. Fenti ajánlattevő ajánlata 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.  

A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium lejártát követően a vállalkozási 

szerződés a közzétett tervezetnek megfelelően megköthető, a pénzügyi fedezet rendelkezésre 

áll.  

A név szerinti szavazás eredménye:  

Horváth Gyula Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Horváth Frigyes Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Radics Bertalanné Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Ravazdi Istvánné Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Sipőcz Anna Szilvia Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Tar Ildikó Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Tokovicz Györgyné Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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3. NAPIRENDI PONT – EGYÉB 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni? 

Hozzászólás nem érkezik. 

Horváth Gyula polgármester: 

További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem. 
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GYŐRSZEMERE 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV 

MELLÉKLETEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. JANUÁR 12. 
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1. sz. melléklet – Meghívó 

 

Győrszemere Község Polgármesterétől 

9121 Győrszemere, Fő utca 20. Tel: 96/551-056 

 

MEGHÍVÓ 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. § alapján Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülését 

2022. január 12. napján (szerda) 

14:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

 

N A P I R E N D : 

1. A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázat 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési munkák 

Győrszemerén” tárgyú eljárásban 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2022. január 11. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
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2. sz. melléklet – Jelenléti ív 
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3. sz. melléklet – 1. napirendi pont 

 

<Tartalmazza az építészeti tervdokumentációt, látványterveket, árazott tervezői 

költségbecslést> 
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4. sz. melléklet – 2. napirendi pont 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési munkák Győrszemerén” 
tárgyú eljárásban 
Előterjesztő: Horváth Gyula polgármester 
 
Indoklás:  
Győrszemere Község a 1642/2021 (IX.21.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesült 
útépítési feladatok megvalósítására. Arra tekintettel, hogy a beruházás becsült értéke a Kbt. 16-
19.§ figyelembevételével az előkészítés során beszerzett tervezői költségbecslés értelmében 
meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségesé.  
A tárgyban a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2021. december 10. napján került 
megküldésre a felkért ajánlattevő szervezeteknek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Az 
ajánlattételi határidő lejártáig az 5 felkért gazdasági szereplőből 3 nyújtotta be ajánlatát. A 
Bírálóbizottság az ajánlatokat megvizsgálta, és 2022. január 13. napján 09.00 órától megtartott 
ülésén döntési javaslatot készített elő a döntéshozó testület számára. 
Jelen határozat célja, hogy a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület 
a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak és a közbeszerzési szabályzatának megfelelően lezárja 
azzal, hogy megállapítja a nyertes ajánlattevő személyét. 
A tárgyban név szerinti szavazást kell tartani. 
 
 

Határozati javaslat: 
…/2022. (I….) sz. határozat 
Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékleteként 
csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést az „Útépítési munkák 
Győrszemerén” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az eljárás azonosítója: EKR001489842021. 
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező 
ajánlati elemek: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, 
István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 140.961.341.- HUF, vállalt többlet-
jótállás mértéke: 24 hónap, az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 
projekt ajánlati elemeket tartalmazó ajánlata. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő ajánlatot.  
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium lejártát követően a vállalkozási szerződés a 
közzétett tervezetnek megfelelően megköthető, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.  
 
A név szerinti szavazás eredménye:  

Horváth Gyula Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 

Horváth Frigyes Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 
Radics Bertalanné Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 
Ravazdi Istvánné Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 
Sipőcz Anna Szilvia Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 
Tar Ildikó Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 
Tokovicz Györgyné Igen/Nem/Tartózkodott/Igazoltan távol van 
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DÖNTÉS 
 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 

Ajánlatkérő neve, székhelye: Győrszemere Községi Önkormányzat, 9121 Győrszemere, Fő u. 
20.  
A közbeszerzési eljárás tárgya: Útépítési munkák Győrszemerén 
Eljárás azonosítója: EKR001489842021 
Döntéshozó: Képviselő-testület 
 
A közbeszerzés mennyisége:  

 
Győrszemere Községi Önkormányzat a Nagyszentpál településrészen kialakított új lakóterület 

útjainak építési feladatai ellátására kíván szerződni. Az Önkormányzat szervezésében 
megtervezésre került a terület úthálózata kapcsolódva a Tölgyfa utcához a jelenlegi 
csomópontban.  

A kivitelezéssel érintett területek: Széles utca – Orgona utca – Közép utca – Szellő utca – 
Park utca és Nagyerdei utca. 

A részletes műszaki információkat a felhívás II.2.4. pontjai és a közbeszerzési dokumentáció 
tartalmazza. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, 
típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezés is. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45233000-9 
 
ELJÁRÁS:  
Az eljárás a Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás 
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
A felhívás megküldésének időpontja: 2021. december 10. 
 
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:  
 
Az eljárásban ajánlatot tevő gazdasági szereplők neve, címe, adószáma és az értékelési 
szempontokra adott ajánlati elemek: 
 

Név: Arvia Építő Kft. 
Székhely: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A. 
Adószám: 13178572-2-08 
Nettó ajánlati ár (HUF): 153.713.588.-  
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 12 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 
 

Név: COLAS Út Zrt. 
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Adószám: 14904134-2-44 
Nettó ajánlati ár (HUF): 145.337.384.- 
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 12 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 
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Név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 213. 
Adószám: 12467398-2-08 
Nettó ajánlati ár (HUF): 140.961.341.- 
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevők nyilatkozataik és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. 
Ajánlattevők mindegyike szerepel az építőipari kivitelező vállalkozások névjegyzékében. Fenti 
ajánlatok érvényessé nyilváníthatók.  
 
Az eljárásban érvénytelen ajánlat nem volt.   
 
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE: 
 

Az 
értékelés 
részszem-

pontja 

Az 
értékelési 
részszem-

pont 
súlyszáma 

Az ajánlattevő neve:  
Arvia Építő Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Colas Út Zrt. 

Az ajánlattevő neve:  
LANG SZOLG Kft. 

Értékel
ési 

pontszám 

Értékel
ési súlyszám 

Értékel
ési 

pontszám 

Értékelés
i súlyszám 

Értékel
ési 

pontszám 

Értékelé
si súlyszám 

Nettó 
ajánlati ár: 

70 4,59 321,3 4,85 339,5 5 350 

Vállalt 
többlet-
jótállás 
mértéke  

15 2,5 37,5 2,5 37,5 5 75 

Az 
építésvezetők
ént bevont 
szakember 
szakmai 
tapasztalata  

15 5 75 5 75 5 75 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőnként 

 433,8  452  500 

 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó határa 0 pont, felső határa 5 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. 
 
Az ajánlatok értékelésének módszere: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó 
értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel 
kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
ad: 

- a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 48 hónap 
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- az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata esetében: 10 projekt 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati 
elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, 
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az 
alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül: 

- a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 0 hónap 
- az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata esetében: 0 projekt 

 
A vállalt többlet-jótállás tekintetében a törvényi kötelezettségen (12 hónap) felül vállalt 
hónapokat kell érteni. Tehát ha az ajánlattevői megajánlás értéke: 10, akkor a szerződés szerint 
vállalt jótállás mértéke a következőképpen alakul: 12+10=22 hónap.  
 
A nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 
2020 évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentumban 
foglaltak szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb 
ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat 
az alábbi képlet szerint: 
 

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

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a 
súlyszámmal. 
 
A vállalt többlet-jótállás mértéke, valamint az építésvezetőként bevont szakember szakmai 
tapasztalata szempontok tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020 évi 60. 
számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentumban foglaltak szerint 
alakítja pontszámokká. 
A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, a „0 hónap” illetve a „0 projekt” 
megajánlás 0 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma a legmagasabb mértékű ajánlathoz viszonyítva 
egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: 
 

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

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegjobb=legkedvezőbb szint. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A fentiek szerinti pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal. 
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Ajánlatkérő a fenti képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (48 
hónap, 10 projekt) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb. 
 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 213. adószám: 
12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 140.961.341.- HUF, vállalt többlet-jótállás mértéke: 24 hónap, az 
építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 projekt ajánlati elemeket tartalmazó 
ajánlatával. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.  
 
 
Kelt: Győrszemere, 2022. január … 
 
 
 

 
…………………………………….. 

Horváth Gyula 
polgármester 

a Döntéshozó testület képviseletében 

 


