9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Budapest, Baross u. 6367.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében Magdolna negyed program III. út- és közvilágítás
építés”
1. Magdolna utca (Dobozi u. – Dankó u., hrsz.: 35396).,
út + parkoló 2418 m², járda 1368 m²,
közvilágítás
• Lámpaoszlop acél 9m kúpos, talpcsavaros – 7db
• Lámpatest MEDIO/ST100/PC/OB (Középvezetős kivitel!) – 13db
2. Bauer Sándor utca (Homok u. – Népszínház u., hrsz.: 35109.),
út + parkoló 1141 m², járda (díszburkolat) 931 m²,
közvilágítás
• Lámpaoszlop acél 9m kúpos, talpcsavaros – 3db
• Lámpatest MEDIO/ST100/PC/OB (Középvezetős kivitel!) – 5 db
3.Teleki tér (A tértől északra eső utca szakasz, nem a piac mellett, Teleki tér 15-25, hrsz:
35123/3.)
út + parkoló 2206 m², járda 20 m²,
4.Teleki tér (az új piac épület körüli járda építése.)
út 171 m²,
járda 1953 m²,
közvilágítás:
• Lámpaoszlop acél 10m kúpos, talpcsavaros (RING 100/76/4T, 400mm magas kezelőajtóval
– 2db
• Lámpakar acél V2T-10/76 (90 fokos) – 2db
• Lámpatest MEDIO/ST100/PC/OB (Középvezetős kivitel!) – 2db
• Lámpatest MEDIO/ST150/PC/OB – 1db
• Lámpatest CLAUDIA 1×100 W Na 18-3403 – 4db
Kivitelezési véghatáridő:
A Teleki tér 15-25, Magdolna u. (hrsz.: 35396) és Bauer S. u. (hrsz.: 35109) esetében 2014.
június 30.
Teleki téri piac körüli terület esetében a burkolatbontási engedély kiadásától számított 80
napon belül
Munkaterület átadás: A burkolatbontási engedély kiadásával egyidejűleg.
A nyertes ajánlattevőnek - várhatóan 2014. január 15. napjáig - együtt kell működnie a Teleki
téri piac kivitelezőjével, illetőleg a munkaterületen egyidejűleg munkát végző más
kivitelezőkkel.
A jogerős építési engedély ajánlatkérő rendelkezésére áll, a közvilágítás építés tekintetében a
Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. kivitelezéshez szükséges üzemviteli, műszaki
megfelelőségi hozzájárulása is rendelkezésre áll.
A kivitelező feladatát képezi a kivitelezést jelző tábla kihelyezése, valamint a közútkezelői

engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, illetve az ehhez szükséges tervek
(közműgenplán, forgalomtechnikai tervek) elkészítése és engedélyezése.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben, a Kbt. 121. §
(1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-13672/2013, 2013.08.09.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 5 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1.Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Info Park D. Épület
Ajánlat (számszerűsíthető tartalmi elemek):
1.Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF): 164.364.030,- Ft
2.Regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke
napokban (fő*munkanap): 7 fő, 86 munkanap, 602 fő ٭munkanap
2. Ajánlattevő neve: PT Magdolna Konzorcium közös ajánlattevők
Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Közös ajánlattevők Vezető tagja: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű
Társaság, Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Közös ajánlattevők Tagja: TERISZOL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, Székhelye: 2131 Göd (Alsógöd), Hernád u. 35.
Ajánlat (számszerűsíthető tartalmi elemek):
1.Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF): 192.124.119,- Ft
2.Regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke
napokban (fő*munkanap) 3 fő, 66 munkanap, 198 fő* munkanap
3.Ajánlattevő neve: COLAS ÚT Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. I. em.
Ajánlat (számszerűsíthető tartalmi elemek):
1.Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF):191.522.545,- Ft

2.Regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke
napokban (fő*munkanap) 6 fő, 20 munkanap, 120 fő ٭munkanap
4. Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Iriny J. u. 4-20. B. ép. V. em.
Ajánlat (számszerűsíthető tartalmi elemek):
1.Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF): 163.919.138,- Ft
2.Regisztrált tartós (legalább 6 hónapja) munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke
napokban (fő*munkanap) 10 fő, 63 munkanap: 630 fő ٭munkanap

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám
alsó és felső határának megadása: 1-100
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:
Ajánlatkérő az értékelési részszempontok esetében „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” szóló, Közbeszerzési Hatóság útmutatóját (KÉ 2012. évi
61. szám; 2012. június 1.) alkalmazza az alábbiak szerint:
Az „1. Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF)” értékelési részszempont esetében fordított arányosítást alkalmaz
(ajánlás III.A.1.ba) pont): a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat:
Alegjobb/Avizsgált * (100-1) + 1.
Ajánlatkérő a III.A.1.bb) pont alapján az egyenes arányosítás elvét alkalmazza a „Regisztrált tartós (legalább 6
hónapja) munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke (fő*munkanap) értékelési szempontok tekintetében. A
legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső
ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján kerül pontozásra:
Avizsgált/Alegjobb * (100-1) + 1.
Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal.
Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek
lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő: EVERLING Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg,
Aulich u. 3.)
Indoklás: ajánlattevő nem az ajánlatkérő által kiadott legfrissebb, módosított árazatlan költségvetés
alapján készítette el ajánlatát. A hiánypótlás során az ajánlattevő módosította a szakmai ajánlatát, az
egyes költségvetési tételek ellenértékét, amely az ajánlati kötöttség megsértését eredményezte, ezért - a
Kbt. 67.§ (7) b) pontjára tekintettel - ajánlatát Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Iriny J. u. 4-20. B. ép. V. em
Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF): 163.919.138,- Ft
Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Info Park D. Épület
Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF): 164.364.030,- Ft
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlat.
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12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
fuvarozás, szállítás, őrzés, laborvizsgálatok, szakfelügyeletek, bontási munkák, földmunkák,
betonburkolatok építése, szegélyépítés, térburkolat építése, vízelvezetési munkák, kertészeti
munkák, elektromos munkák, ideiglenes- végleges forgalomtechnika kiépítése, utcabútorok
telepítése
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
szakfelügyeletek, szállítás-fuvarozás, őrzés, minőség-ellenőrzés és laborvizsgálatok,
forgalomtechnikai munkák, kertészeti munkák, közvilágítás, útépítési munkák egyes díjtételei,
térburkolat építés egyes díjtételei, csatornaépítés egyes díjtételei
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
SAT Útjavító Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Info Park D. Épület.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P/1.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak (elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított éves
beszámolóját.
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.10.28
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.11.07.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.10.28.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.10.28
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
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.
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