
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
 
Hivatalos név: 
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Postai cím: 
Batthyány u. 2. 
Város/Község: 
Zalaegerszeg 

Postai 
irányítószám: 
8900 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Straub Péter 

Telefon: 92/314-537 

E-mail: straub@zmmi.hu 
 

Fax: 92/511-977 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zmmi.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
- 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Keretmegállapodás megkötése a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága részére 

2010.szeptember 27. és 2014. szeptember 26. között elvégzendő régészeti feltárásokon 
szükséges kézi, gépi földmunkák és őrzési tevékenység ellátására 

3. A választott eljárás fajtája: egyszerű nyílt 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: A Kbt 136/A § (4) bekezdése alapján. 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: Nem. 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 5 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

1. Ajánlattevő neve: Útalap Építőipari Kft 
Székhelyének címe: 8981 Gellénháza Új u. NL 071/17 hrsz 
Cégjegyzék száma: 20-09-061731 
Bankszámla száma: 10404900-49013371-00000000 
Telefon és telefax száma: 06-92-566-022 
E-mail. Címe: utalap@freemail.hu 
Adószám: 11347455-2-20 

Megnevezés:  
Ásatási segédmunkás (bruttó Ft/fő/ óradíj)  1 500 



Kiállási idő (óra) 8 
Őrzés védelem (Ft/fő/óra) 875 
Gumikerekes 1,8 méteres rézsűkanalas kotró 
(Bruttó Ft/óra) 

10 000 

3 m3-s billenő platós gépkocsi 
(Bruttó/Ft/óra) 

4 000 

6 m3-s billenő platós gépkocsi 
(Bruttó/Ft/óra) 

6 250 

3 m3-s billenő platós gépkocsi CO2 
kibocsátása (gr/100km) 

2,5% 

6 m3-s billenő platós gépkocsi CO2 
kibocsátása (gr/100km)  

2,5% 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban szereplő nyilatkozat alapján a felolvasó lapon 
feltüntetett értékeket, az alábbiak szerint módosítja: 
 

Megnevezés % Fogyasztási norma CO 2 kibocsátás * 
3 m3-es billenős 
platós gépkocsi CO 
2 kibocsátása 
(gr/100km) 

2,5% 21,244 l/100km 50 000 gr/100km 

6 m3-es billenős 
platós gépkocsi CO 
2 kibocsátása 
(gr/100km) 

2,5% 43,8635 l/100km 100 000 gr/100km 

 
2. Ajánlattevő neve: Lekri Group Építőipari és Szolgáltató Kft 
Székhelyének címe: 9023 Győr, Szabolcska u. 3. 
Cégjegyzék száma: 08-09-020124 
Bankszámla száma: 11600006-00000000-42289191 
Telefon és telefax száma: 06-30-937-96-92 
E-mail. Címe: nyikus.krisztian@gmail.com 
Adószám: 22735944-2-08 

Megnevezés:  
Ásatási segédmunkás (bruttó Ft/fő/ óradíj)  1.900 
Kiállási idő (óra) 6 
Őrzés védelem (Ft/fő/óra) 1.200 
Gumikerekes 1,8 méteres rézsűkanalas kotró 
(Bruttó Ft/óra) 

12.375 

3 m3-s billenő platós gépkocsi 
(Bruttó/Ft/óra) 

7.375 

6 m3-s billenő platós gépkocsi 
(Bruttó/Ft/óra) 

9.000 

3 m3-s billenő platós gépkocsi CO2 
kibocsátása (gr/100km) 

60 000 

6 m3-s billenő platós gépkocsi CO2 
kibocsátása (gr/100km)  

120 000 

 



b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás 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 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

      

      

      

      

      

      

         

         

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

       

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10.  

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb, míg 
a legkedvezőtlenebb a legalacsonyabb értékelési pontszámot. A köztes ajánlatok 
pontszáma a sorba-rendezéssel kerül kiosztásra. A rész-szempontokra kapott 
pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott 
pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő 
ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes.  

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
3. Ajánlattevő neve: Salisbury Régészeti Kft 
Székhelyének címe: 2040 Budaörs, Vígh u. 57. 
Cégjegyzék száma: 13-09-134181 
Bankszámla száma: 11742173-20161901-00000000 
Telefon és telefax száma: 36-30-411-70-02, 36-1-278-0321 



E-mail. Címe: stonehenge.kft@stonehengekft.hu 
Adószám: 11718873-2-13 
Ajánlattevő neve: Kozma Tibor 
Székhelyének címe: 2370 Dabas, Wesselényi u. 62. 
Cégjegyzék száma: ES163137 
Bankszámla száma: 10103829-44772300-01000002 
Telefon és telefax száma: 36-20-944-0512, 36-29-351-607 
E-mail. Címe: kozmats@monornet.hu 
Adószám: 62645586-2-33 

Érvénytelenség indoka: 
Kirívóan alacsony ellenszolgáltatást jelölt meg ajánlatában az őrzési tevékenységre 1 
Ft/fő/óra, ami nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel.  Kbt 86 § (5) bekezdése 
alapján érvénytelen az ajánlat. 
 

4. Ajánlattevő neve: Fitotron System Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 
Székhelyének címe: 8360 Keszthely, Esze Tamás u. 4. 
Cégjegyzék száma: 20-09-062637 
Bankszámla száma: 11749039-20066387 
Telefon és telefax száma: 06-83-510-315 
E-mail. Címe: pinus1@t-online.hu 
Adószám: 11355256-2-20 
Érvénytelenség indoka: 

Az ajánlattevő határidőig nem nyújtott be hiánypótlást, így ajánlatát az ajánlatkérő a kbt 88§ 
(1) f) pontja alapján, mivel a benyújtott referencia igazolás tartalma nem összeegyeztethető az 
ajánlatkérői felhívás tárgyával. 
 

5. Ajánlattevő neve: Á.P.R. Bau Építőipari Kft. 
Székhelyének címe: 8992 Boncodfölde, Dózsa György u 21 
Cégjegyzék száma: 20-09-066450 
Bankszámla száma: 11749022-29900411 
Telefon és telefax száma: 92-460-803 
E-mail. Címe: immo-bau@zelkanet.hu 
Adószám: 13337902-2-20  

A benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlatkérői felhívásban meghatározott átlagos 
statisztikai létszámnak. A 2009 évi átlagos statisztikai létszáma 8 fő volt, míg az alkalmassági 
követelmény 10 fő. 
 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem releváns 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem releváns 

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? Nem releváns 

 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Nem releváns 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:  
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
Nem releváns 



 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem releváns 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nem releváns 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem releváns. 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: Nem releváns. 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: Nem releváns 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: Nem releváns 
14.* Egyéb információk: Nem releváns 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: Nem releváns. 

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldéséneknapja: 

KÉ: 17759/2010 
Közzététel napja:2010/07/07 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. szeptember 3. 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. szeptember 3. 
19.* Az összegezés javításának indoka:  
Az ajánlatkérőhöz a Salisbury Régészeti Kft által eljuttatott előzetes vitarendezési kérelemben 
meghatározott észrevétel, illetve a Kbt 96/C§-a alapján az ajánlatkérő módosította a kiadott 
összegzést. 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 


