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ÉRTÉKELÉS 
 

„TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című 
pályázat kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 112. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás 1. részének 
eredményéről a jogorvoslatot követően 

 
 
ELŐZMÉNYEK: 
 
A „TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című 
pályázat kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a 
Közbeszerzési Döntőbizottság 2022. július 18-án meghozott, D.188/29/2022. iktatószámú 
határozatával megsemmisítette Ajánlatkérő 2022. április 29-én meghozott döntését az 1. rész 
vonatkozásában. 
 
A Kbt. 165. § (12) bekezdése értelmében, „Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti 
az ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntését, az ajánlatkérő köteles a határozat 
véglegességének időpontjától számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést hozni. 
Ha az eljárás előre láthatólag nem eredménytelen, döntése meghozatala előtt – határidő 
tűzésével – be kell szereznie valamennyi érvényes ajánlatot tevő nyilatkozatát arról, hogy 
ajánlatát fenntartja. Ha az ajánlattevő a megadott határidőben nem nyilatkozott, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn.” 
 
Erre tekintettel az Ajánlatkérő nevében eljáró V-BER Mérnöki és Tender Kft. felkérte az 
érvényes ajánlatot benyújtó "FITOTRON-SYSTEM" Kft.-t, SZABADICS Építőipari Zrt.-t és 
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft.-t az ajánlataik 2022. augusztus 18-ig történő 
fenntartására. 
A megadott határidő lejártáig a "FITOTRON-SYSTEM" Kft. és a TERRA ÉPKER 
HUNGÁRIA Kft. nyújtotta be nyilatkozatát az ajánlatának fenntartásával kapcsolatban, a 
SZABADICS Építőipari Zrt. nem nyújtott be nyilatkozatot. 
 
Ezt követően a V-BER Mérnöki és Tender Kft. a D.188/29/2022. iktatószámú KDB határozat 
nyomán az 1. rész esetében a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft.-től felvilágosítást, illetve 
árindoklást kért az aránytalanul alacsony vállalás tekintetében 2022. augusztus 1-jén 12.00 
órai határidővel.  
A TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. 2022. július 29-én az EKR-ben benyújtott kérelmében 
kérte a fenti határidő meghosszabbítását, amelyet Ajánlatkérő biztosított, az új határidőt pedig 
2022. augusztus 3-án 16.00 órában határozta meg. A meghosszabbított határidő lejártáig a 
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. benyújtotta felvilágosítását, illetve árindoklását. 
 
A benyújtott árindoklás alapján a V-BER Mérnöki és Tender Kft. az aránytalanul alacsony 
ajánlati árra vonatkozó további kiegészítő indokolást kért az EKR-ben benyújtani 2022. 
augusztus 15-én 09:00 óráig. A határidő lejártáig a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. 
benyújtotta kiegészítő árindoklását. 
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ÖSSZEGEZÉS: 
A fenti eljárási cselekményeket követően az alábbi végső megállapításokat tesszük: 
 
"FITOTRON-SYSTEM" Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.): 
Ajánlattevő az 1. rész tekintetében a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő 
dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, a hiánypótlását a hiánypótlási felhívásokban foglaltaknak megfelelően 
benyújtotta, így ajánlata az 1. rész tekintetében érvényes. 
 
 
SZABADICS Építőipari Zrt. (8800 Nagykanizsa, Király utca 4.): 
Ajánlattevő az ajánlata fenntartásáról a Kbt. 165. § (12) bekezdésében foglaltak szerint nem 
nyilatkozott, ezért úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatát nem tartja fenn. Erre tekintettel 
ajánlatát az eljárás további részében figyelmen kívül kell hagyni. 
 
 
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. (8360 Keszthely, Pajta alja út 2.): 
Ajánlattevő 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, 
ugyanis az ajánlattevő által 2022. augusztus 3-án benyújtott árindoklásban, illetve 2022. 
augusztus 15-én benyújtott kiegészítő árindoklásban közölt információk nem indokolják 
megfelelően, hogy a szerződés az adott áron teljesíthető, vagyis az ajánlattevő által megajánlott 
ár aránytalanul alacsonynak minősül.  
 
 
ÖSSZEFOGLALÁS: 
A V-BER Mérnöki és Tender Kft. az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok és számítási módszer 
szerint értékelte. 
 
Az érvényes ajánlat elbírását az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Sorszám Értékelési szempontok legkedvezőbb

1.
Nettó ajánlati ár összesen (Ft) 

498 990 526

2.

Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen 
felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap)

36

3.
Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember szakmai tapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)

36

4.
Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 
hónap felett (min. 0, max. 24 hónap)

24

Sorszám Értékelési szempontok Súlyszámok
Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata

1.
Nettó ajánlati ár összesen (Ft) 

70 10,00 700,00

2.

Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen 
felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap)

12 10,00 120,00

3.
Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember szakmai tapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)

12 10,00 120,00

4.
Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 
hónap felett (min. 0, max. 24 hónap)

6 10,00 60,00

1 000,00

BÍRÁLATI TÁBLÁZAT
„TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című 

pályázat kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 
112. § (1) bekezdés b) pontja alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás érvényes 

ajánlatának értékeléséről - 1. rész

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:

1.
"FITOTRON-SYSTEM" Kft. 

(8360 Keszthely, Erzsébet 
királyné útja 60.)

498 990 526

36

36

24
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Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot az 1. részre 
1000,00 ponttal "FITOTRON-SYSTEM" Kft. nyújtotta be. 
 
 
A fentiek alapján a következőket javasoljuk az Ajánlatkérő Keszthely Város 
Önkormányzatának döntéshozója részére: 
 
 

1. rész: 
 
Kérjük Ajánlatkérőt, szíveskedjen döntést hozni arról, hogy: 
- a "FITOTRON-SYSTEM" Kft. ajánlata érvényes; 
- a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján 

érvénytelen; 
- az értékelési szempontokra figyelemmel a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

érvényes ajánlatot 1000,00 ponttal a "FITOTRON-SYSTEM" Kft. nyújtotta be.  
 
A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege:    nettó 410.325.767,- Ft 
A "FITOTRON-SYSTEM" Kft. ajánlati ára:   nettó 498.990.526,- Ft 
 
Fentiekre tekintettel, mivel az 1. rész esetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összege kevesebb, mint a legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlattevő által 
megajánlott ajánlati ár, ezért amennyiben Ajánlatkérőnek lehetősége van a fedezet 
összegét megemelni, úgy az 1. rész esetében javasoljuk az eljárást eredményessé 
nyilvánítani és nyertes ajánlattevőként a "FITOTRON-SYSTEM" Kft.-t javasoljuk 
kihirdetni. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyagi fedezet, úgy a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek lehetősége van az 1. rész tekintetében az 
eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 
 
 
Kérjük az Ajánlatkérő Keszthely Város Önkormányzatát, hogy döntését szíveskedjék 
meghozni és a döntésről szíveskedjék bennünket írásban tájékoztatni. 
 
 
 
Veszprém, 2022. augusztus 16. 
  
 
 
 

V-BER Mérnöki és Tender Kft. 


