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Javaslat a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

ZÁRT ÜLÉS 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának  

204/2022. (X. 17.) számú határozata 

 

a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás II. része 

(melynek címe: Lakások felújítása – páratlan házszámú épületek)  

eredményének megállapításáról 

 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 

2022-2024” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra vonatkozóan az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozza a Bírálóbizottság javaslata alapján: 

 

1. a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás II. részében 

(melynek címe: Lakások felújítása – páratlan házszámú épületek) megállapítja az alábbi 

döntéseket: 

 

a) a Windcollector Magyarország Kft. (1027 Budapest, Horvát utca 14-24.) ajánlattevő 

ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvénytelen; 

b) a GABB-M Kft. (2143 Kistarcsa, Fasor utca 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes, 

tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata 

megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, 

jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

c) a DunaQueen-Team Kft. (1136 Budapest, Balzac utca 32. fsz. 1.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az 

ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, 

jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt 

d) a Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az 

ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, 

jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

e) a Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát 

megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, 

közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve 

nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

f) a SKC Energy Kft. (1031 Budapest, Rozália utca 11.) ajánlattevő ajánlata érvényes, 

tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata 

megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, 

jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

g) a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (1101 Budapest, Salgótarjáni 

út 20.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát 

megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, 



közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve 

nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

h) a „GAZSI és GAZSI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2251 Tápiószecső, 

Kátai u. 47.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő 

alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító 

felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott 

feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

2. megállapítja, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás 

II. része (melynek címe: Lakások felújítása – páratlan házszámú épületek) eredményes; 

 

3. megállapítja, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás 

II. részében az érvényes és nyertes ajánlattevő az alábbi: 

 

nyertes ajánlattevő neve: Építő-és épületkarbantartó Zrt.  

székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 

adószáma: 11266101-2-44 

cégjegyzékszám: 01-10-044871 

elfogadott ajánlat: nettó 370.587.445 Ft;  

alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, az ajánlata megfelel az eljárást 

megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 

meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

4. a 3. határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

vállalkozási szerződés aláírására a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, az eredményhirdetéstől 

számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium lejártát követően) 


