
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth tér 1. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés a Kaposváron található I. világháborús hadisírok és emlékmű felújításának kivitelezési 
munkáira 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Vállalkozási szerződés a Kaposváron található I. világháborús hadisírok és emlékmű felújításának 
kivitelezési munkáira 
 
1. feladat: I. világháborús hadisírok és emlékmű temetkezési helyen belüli 

megközelíthetőségének biztosítása és közvetlen környezetük rendbetétele 
Meghatározó paraméterek:  

- Hősi temető központi útjának felújítása, ezen belül 

• meglévő zúzottköves út profilozása munkagéppel, tolás, tömörítés450 m2 

• meglévő burkolat kiegyenlítése 22,5 m2 

• aszfaltozás  450 m2 

- parcellát határoló gyalogos út felújítása, ezen belül 

• parcellát határoló út javítása, burkolása 145 m2 

- sövénykerítés telepítése 310 fm 
A tervezett beruházás keretein belül a Déli temető Hősök temetőjének megközelíthetőségéhez 
és teljes bekerítéséhez szükséges feltételeinek megteremtése történik, melyek részletesen az 
alábbiak: 

- a központi, zúzottköves út munkagéppel történő profilozása, tolása, tömörítése a 
megfelelő alap kialakítása érdekében. A szükséges helyeken a meglévő burkolat 
kiegyenlítése. Aszfaltozás átlagosan 5cm vastagságban 

- felújítással érintett parcellát határoló gyalogút hibáinak javítása, burkolása  

- a kegyeleti park jobb és bal oldalán sövénykerítés telepítése 310 fm hosszúságban, 
folyóméterenként 5 db fagyal/folyóméter sűrűséggel  

2. feladat: I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele (felújítása, helyreállítása) 
Meghatározó paraméterek:  

- Hadisírok felújítása: 709 db, ezen belül 

• sírjel gyártása 109 db 

• sírjel helyszíni felújítása 600 db 



• sírkeretek gyártása 122 db 

• sírkeretek helyszíni felújítása 587 db 

• fák gyökereinek eltávolítása sírkeretek alól 99 db 

• porcelánkép készítése 1 db 

- Központi emlékmű felújítása 1 db 

- Főbejárati kapu felújítása turulmadár szobrok pótlásával 1 db 
A tervezett beruházás keretein belül a Déli temető Hősök temetőjének II. parcellájában található 
hadisírok, a központi emlékmű és a bejárati kapu felújítása történik, melyek részletesen az 
alábbiak: 

- - a II. parcellában található 709 db hadisír felújítása. 109 sírjel és 122 sírkeret újra gyártása 
szükséges, 599 sírjelet és 587 sírkeretet pedig a helyszínen kell felújítani. 1db síron 
található porcelánkép, melynek újra gyártása szükséges. 99 sírkeret alól a környező fák 
gyökereit el kell távolítani. A felújított sírkereteket fel kell tölteni földdel. 

- - a központi emlékmű felújítása keretében az emlékmű és díszítőelemeinek kézi és gépi 
csiszolása, a felvésett jelképek, nevek és évszámok tisztítása, majd kézi kifestése. Az 
emlékmű környezetének parkosítása, virágosítása.  

- - a főbejárati kapu kovácsoltvas szárnyainak rozsdamentesítése, festése. A kapuoszlopok 
tisztítása, felületi hibáinak javítása, festése. Az oszlopokon található márványtáblák 
betűinek tisztítása és újrafestése. Turulmadár szobrok készítése és elhelyezése a 
kapuoszlopokra.  

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

Második Rész, XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása 
alapján, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás az 
uniós értékhatár alatti eljárás vonatkozásában irányadó rendelkezéseknek megfelelően, a Kbt. 115. § (2) - (4) 
és (6) - (7) bekezdéseiben foglaltak szerint  

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: 2 (2017/09/25) 

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 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposváron található I. 
világháborús hadisírok és emlékmű felújításának kivitelezési munkáira 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  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: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Mező u. 2. 

Adószáma: 11227326-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft)  27.933.503,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

Szakember (fő) 1 fő 

Alkalmasság indokolása 

Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás 14.1) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.1. pont 
meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás 14.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. 
kötet 12.2. pont meghatározott M.1. pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 12.3. pontjában meghatározott K.1. 
alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 

 

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.) 

  

  

Az ajánlattevő neve: 
 

Az értékelés A 
részszempontok 

Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 
az alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

 

Ajánlati ár (nettó Ft)  70 10,00 700,00 
 

Késedelmi kötbér (%) 5 10,00 50,00 



 

Meghiúsulási kötbér (%) 5 10,00 50,00 
 

Szakember (fő) 20 10,00 200,00 
 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei ajánlattevőnként: 

  

1000,00 

 

Adott esetben a részszempontokra adott 
pontszám szöveges értékelése: 

 

   

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

1 – 10 

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: 2 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 
számában; 2016. december 21. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. 
melléklet A. 1. ba.), a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét 
alkalmazza. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. 
Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. 

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Mező u. 2. 

Adószáma: 11227326-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft)  27.933.503,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

Szakember (fő) 1 fő 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 
Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.) ajánlattevő nyújtotta be. 

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:  

Meglévő sírok helyreállítása: sírjel-, keretcsere, kőfelületek tisztításánál szakember biztosítása, 
beruházások (belső út), beruházások (központi emlékmű): szakember biztosítása 

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 

Keszler Ferenc (székhely: 7463 Patalom Kossuth u. 15.) 

Somogy Gránit Kft. (székhely: 7451 Kaposvár, Állomás u. 4., adószám: 23906457 – 2 – 14) 

Horváth István (székhely: 7400 Kaposvár, Puskin u. 18., adószám: 50965117 – 2 – 34) 

Geiger ÚTÉP Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 71., adószám: 11230218 – 2 – 14) 

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: 

Horváth István (székhely: 7400 Kaposvár, Puskin u. 18., adószám: 50965117 – 2 – 34) 

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: 

Ajánlatkérő Németh Zoltán (székhely: 7400 Kaposvár, Semmelweis u. 8., adószáma: 50868072 – 2 – 
34) ajánlattevő által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy az ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen 
ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta: 
- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) 

bekezdésében rögzítettek tekintetében az előírt kizáró okok (külön kitérve a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára), valamint az előírt alkalmassági követelmények 
vonatkozásában; 
Ajánlattevő nem csatolta a közbeszerzési dokumentum I. általános kötet 16.7. pontjában 
előírtaknak megfelelően az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját;  

- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. évi törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e; 

- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát a 
szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában; 

- Ajánlattevő nem csatolta a szerződés tárgyát képező munkálatokra vonatkozó részletes 
költségvetést. 

- Ajánlattevő nem csatolta az ajánlattételi felhívás 12. pontja szerinti értékelési szempont 



alátámasztásához a felolvasó lapon megjelölt 1 fő szakember vonatkozásában 
o az értékelési részszempont esetében megajánlott szakember tekintetében nyilatkozatát 

megfelelően kitöltve, 
o a megajánlott szakember szakmai önéletrajzát, valamint  
o a megajánlott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

- Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a Kbt. 114 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, miszerint 
nem tartozik az eljárást megindító felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok 
fennállásának vizsgálata során megállapításra került, hogy ajánlattevő az elektronikusan 
elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, és ajánlattevő nem nyújtotta be 
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
szerinti együttes adóigazolását. 

 
Ajánlatkérő Tápler István (székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 55., adószáma: 50952304 – 2 – 34) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy az ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen 
ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta: 
- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) 

bekezdésében rögzítettek tekintetében az előírt kizáró okok (külön kitérve a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára), valamint az előírt alkalmassági követelmények 
vonatkozásában.  

- Ajánlattevő nem csatolta a közbeszerzési dokumentum I. általános kötet 16.7. pontjában 
előírtaknak megfelelően az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját; 

- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. évi törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e; 

- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát a 
szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában; 

- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát a teljesítési biztosíték 
benyújtása vonatkozásában; 

- Ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát a jóteljesítési 
biztosíték benyújtása vonatkozásában;  

- Ajánlattevő nem csatolta a szerződés tárgyát képező munkálatokra vonatkozó részletes 
költségvetést;  

- Ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás 12. pontja szerinti értékelési szempont 
alátámasztásához a felolvasó lapon megjelölt 1 fő szakember vonatkozásában 
o az értékelési részszempont esetében megajánlott szakember tekintetében nyilatkozatát 

megfelelően kitöltve, 
o a megajánlott szakember szakmai önéletrajzát, valamint  
o a megajánlott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

- Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a Kbt. 114 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, miszerint 
nem tartozik az eljárást megindító felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok 
fennállásának vizsgálata során megállapításra került, hogy ajánlattevő az elektronikusan 
elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, és ajánlattevő nem nyújtotta be 
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
szerinti együttes adóigazolását. 

 

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: (2017/10/21) / Lejárata: (2017/10/25) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/10/20) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/10/20) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (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 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati 
lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra. 

 
Kelt: Budapest, 2017. október 20. 
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1    szükség szerinti számban ismételje meg 
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