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79/2022. (III. 28.) sz. KT határozat 

 

 

az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ" tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról és költségvetési döntés meghozataláról 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával úgy 

dönt, hogy 

 

1. az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ" tárgyú, a (Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti eljárásrend szerint lebonyolított közbeszerzési 

eljárás eredményes lezárása érdekében mindösszesen nettó 34.269.787 Ft + Áfa, bruttó 

43.522.629 Ft összegű kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít, a 2022. évi költségvetésről 

szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „100%-os önkormányzati 

tulajdonú lakóházak felújítása” elnevezésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással. Az 

egyes részek tekintetében az alábbi pótlólagos pénzügyi fedezetet biztosítja: 

 

a. 1. rész tekintetében nettó 2 898 654 Ft +ÁFA,  

b. 2. rész tekintetében nettó 7 029 182 Ft +ÁFA,  

c. 3. rész tekintetében nettó 20 801 479 Ft +ÁFA,  

d. 4. rész tekintetében nettó 3 540 472 Ft +ÁFA. 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti átcsoportosítást a 2022. évi 

költségvetési rendelet soron következő módosításába építse be. 

 

3. megállapítja, hogy az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ" tárgyú közbeszerzési 

eljárás 1. része (Nap 21. függőfolyosó felújítása), 2. része (Nap 21. tetőfelújítás), 3. része 

(Práter 75. elektromos fővezeték felújítása), és 4. része (Víg 4. függő folyosó felújítás és 

lépcsődúc kiváltása) eredményes; 

 

4. megállapítja, hogy az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ" tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az érvényes és nyertes ajánlattevők részenként az alábbiak: 

 

1. rész  

nyertes ajánlattevő neve: Windcollector Magyarország Kft. 

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 



adószáma: 23537608-2-41 

cégjegyzékszám: 01-09-970248 

elfogadott ajánlat: nettó 11 184 257 Ft; 

alkalmasságát tételesen is megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

2. rész  

nyertes ajánlattevő neve: Windcollector Magyarország Kft. 

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 

adószáma: 23537608-2-41 

cégjegyzékszám: 01-09-970248 

elfogadott ajánlat: nettó 20 090 694 Ft; 

alkalmasságát tételesen is megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, 

 

3. rész  

nyertes ajánlattevő neve: Radián Építőipari Tervező, Szervező, Üzemeltető Kft. 

Székhelye: 2143 Kistarcsa, Mária utca 36. 

adószáma: 10547030-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-062862 

elfogadott ajánlat: nettó 36 451 605 Ft; 

alkalmasságát tételesen is megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

4. rész  

nyertes ajánlattevő neve: Windcollector Magyarország Kft. 

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 

adószáma: 23537608-2-41 

cégjegyzékszám: 01-09-970248 

elfogadott ajánlat: nettó 17 538 152 Ft; 

alkalmasságát tételesen is megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

5. a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Calor-System Szolgáltató Kft. 

(1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.) ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás 2. rész 

vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján 

érvénytelen, 

 



6.  a 2. határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 

szerződéskötési moratóriumot követően az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

vállalkozási szerződések aláírására az egyes részekben nyertesnek nyilvánított 

ajánlattevővel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a 2. pont tekintetében a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet soron következő módosítása; a 6. határozati pont 

tekintetében: a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdésében rögzített időn belül, az 

eredményhirdetéstől számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium 

lejártát követően) 


