




Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) minimum 0 fő – maximum 5 fő): 5 fő 

Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 0 hónap 

Indoklás: Az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívában és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

foglalt feltételeknek.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(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.) 

 
 

  Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.  Máthé és Társai Kft. 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Megajánlás  Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Megajánlás Értékelési  

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár általános forgalmi adó 
nélkül (Ft): tartalékkeret

1
 nélküli 

ajánlati ár általános forgalmi adó 
nélkül (Ft): 
tartalékkerettel növelt ajánlati ár 
általános forgalmi adó nélkül (Ft): 

 

70 

 

55.310.602, - Ft 

 

 

60.841.662, - Ft 

93,3 6531 

54.327.765, Ft 

 

 

59.760.542, - 

Ft 

100 7000 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (fő) (minimum 0 fő – 
maximum 5 fő) 

 

10 

 

5 fő 100 1000 5 fő 100 1000 

Jótállás többlet-időtartama 
(hónap) (minimum 0hónap, 
maximum 24 hónap) 

 

20 

 

6 hónap 

 

100 

 

2000 
 

0 hónap 

 
100 

 
0 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként: 

 

- 
 

9531 

 

8000 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont 

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:  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a „legjobb ár-érték arány” értékelési szempont alapján 

értékeli az alábbi értékelési részszempontok szerint. 

 

Sorszám Értékelési részszempontok Súlyszám 

1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 70 

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő - 

maximum 5 fő) 

10 

3. Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 

hónap) 

20 

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 0 (nulla), a maximális pontszám 100 (száz). A pontszámokat Ajánlatkérő 2  

tizedesjegyig kerekíti. 

 

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 31-i útmutatójának 1. sz. melléklet: A.1. pont ba) 

                                                      
1
 Tartalékkeret: a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 10%-a 







Kata
Bélyegző

Kata
Bélyegző


