„Oroszlány, volt Ady mozi épületének bontására, tereprendezés”
tárgyú pályázati eljáráshoz
Részszempontok és súlyszámuk:
Részszempontok

súlyszám

1. Ajánlati ár

7

2. Teljesítésbe építési 3
szakterületen bevonni
kívánt felelős műszaki
vezető gyakorlati ideje

Az adható Az értékelés módszere
pontszám
alsó és felső
határa
1-10
Az értékelési pontszám arányosítással kerül
kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés
szabályainak alkalmazásával). A legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja. A
következő ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
kiszámításra az alábbiakban megadott
képlet szerint.
1-10
55 hónap vagy annál hosszabb gyakorlati
idő: 10 pont
49-54 hónap:9 pont
43-48 hónap: 8 pont
37-42 hónap: 7 pont
31-36 hónap: 6 pont
25-30 hónap: 5 pont
19-24 hónap: 4 pont
13-18 hónap: 3 pont
7-12 hónap: 2 pont
6 hónap, vagy az alatti: 1 pont
(A gyakorlati időbe a felelős műszaki
vezetőként eltöltött időtartam vehető
figyelembe).
A teljesítéshez minimálisan szükséges
elvárás (alkalmassági követelmény) a
következő: a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben
meghatározott
MV-É
jogosultságnak
megfelelő szakember rendelkezésre állása,
melyen felül a gyakorlati idő az
értékeléskor figyelembe vett tényező.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szakemberek
vizsgálata nem köthető kamarai
nyilvántartásban szereplés tényéhez

Az 1. részszempont (ajánlati ár) esetében a következő képlet alapján:
a legalacsonyabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő
képlet alapján, arányosan részesül pontozásban:
Azaz:
Pontszám= 10/ (Avizsgált /Alegjobb)
Ahol:



Avizsgált= a vizsgált ajánlatban szereplő bruttó ajánlati ár
Alegjobb= a legalacsonyabb érvényes bruttó ajánlati ár

a 2. részszempont (Teljesítésbe építési szakterületen bevonni kívánt felelős műszaki vezető
gyakorlati ideje) esetében a következők szerint:
A táblázatban feltüntetett gyakorlati időknek megfelelően történik a pontkiosztás.

„Oroszlány, volt Ady mozi épületének bontására, tereprendezés”
tárgyú pályázati eljáráshoz
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani, az
ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a fentiekben ismertetett módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az
összpontszáma a legnagyobb.

