
134/2022. (VI. 20.) 

 

Javaslat a „34 db bérlakás felújítása 5 részben – JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménymegállapítására  

ZÁRT ÜLÉS 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának  

134/2022. (VI. 20.) számú határozata 

 

a „34 db bérlakás felújítása 5 részben – JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „34 db bérlakás felújítása 5 részben – 

JVÖ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 112. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti nyílt, részajánlattétel biztosításával lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. megállapítja, hogy az eljárás 1. része (6 db lakás felújítása), az eljárás 2. része (7 db lakás 

felújítása), az eljárás 3. része (7 db lakás felújítása), az eljárás 4. része (6 db lakás 

felújítása), és az eljárás 5. része (8 db lakás felújítása) eredményes; 

 

2. megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevők részenként az alábbiak: 

 

1. rész    

nyertes ajánlattevő   

neve: GABB-M Kft. 

székhelye: 2143 Kistarcsa, Fasor utca 2. 

adószáma: 26509860-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-203549 

elfogadott ajánlat:  nettó 43 731 010 forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

2. rész    

nyertes ajánlattevő   

neve: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.  

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38. 

adószáma: 12913480-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-103836 

elfogadott ajánlat: nettó 63 324 527 forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

3. rész    

nyertes ajánlattevő   

neve: GABB-M Kft. 

székhelye: 2143 Kistarcsa, Fasor utca 2. 

adószáma: 26509860-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-203549 

elfogadott ajánlat:  nettó 49 250 542 forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  



 

4. rész    

nyertes ajánlattevő   

neve: GABB-M Kft. 

székhelye: 2143 Kistarcsa, Fasor utca 2. 

adószáma: 26509860-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-203549 

elfogadott ajánlat:  nettó 54 214 786 forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, 

 

5. rész    

nyertes ajánlattevő   

neve: RYL BAU Kft. 

székhelye: 2143 Kistarcsa, Mária utca 36. 

adószáma: 27342435-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-204396 

elfogadott ajánlat:  nettó 62 817 558 forint; 

alkalmasságát megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása: az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, 

 

3. 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 Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, a 3. pont szerinti 

eredményhirdetéstől számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium 

lejártát követően) 


