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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

Postai cím: Kapisztrán tér 1. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1014 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
Budapest I. kerület, Fiáth János utcai út- és járda részleges felújításának teljes körű kivitelezése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 

Mennyisége: 
 
A Fiáth János utca burkolata felújításra szorul, ennek keretében az útpálya, a kétoldali járdák, a parkoló 
öblök és a vízelvezetés kerül átépítésre. 
 
I. ÜTEM  
Ostrom utca - Szabó Ilonka utca közötti szakasz - csomópont átépítésével együtt  
Építési feladat: 
Meglévő út felújítása      685 m2 
Meglévő lépcsősjárda felújítása     223 m2  
Új járda kiépítése       200 m2 
Új víznyelő kiépítése      4 db 
Új közműakna kiépítés      1 db 

 
II. ÜTEM  
1. szakasz: Szabó Ilonka utca – Batthyány utca (és Toldy F. utca) között 
Építési feladat: meglévő út javítása     130 m2  

 
2. szakasz: a Batthyány utca (és Toldy F. utca) – Hattyú utca között  
Ezen felújítási munka nem része a közbeszerzési kiírásnak, kizárólag a műszaki tartalom teljessége miatt 
került megadásra. 
 
A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

 
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy: 

 
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a 

dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük 
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés). 



2 

 

 
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki 
leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést 
köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni. 

 
Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció 
műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek 
megfelelő termékeket érti. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
a Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapján, nyílt eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2016/02/11) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése:2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [3 db ebből 1 db érvénytelen] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
 
Ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt. 
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. 
Ajánlati ár: nettó 78.939.693,- HUF  
A műszaki átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest az előteljesített naptári 
napok száma: 7 nap 
Jótállás időtartama: 36 hónap 
Napi késedelmi kötbér mértéke: 1,5 %/nap 
Ajánlattevő Ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Ajánlattevő neve: Kőművészet Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14. 
Ajánlati ár: nettó 72.705.250,- HUF 
A műszaki átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest az előteljesített naptári 
napok száma: 5 nap 
Jótállás időtartama: 36 hónap 
Napi késedelmi kötbér mértéke: 1 %/nap 
Ajánlattevő Ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

  Az ajánlattevő neve: 
Laki 

Épületszobrász Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 
Kőművészet Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 
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alszempontok 
súlyszámai is) 

        

1. Szumma vállalási 

ár (tartalékkeret 

nélkül számított 

nettó HUF) 

50 92,18 4609 100 5000 

  

2. Műszaki átadás-

átvételi eljárás ideje 

(az átadás-átvétel 

megindításának 

kezdetétől számított 

30 naphoz képest az 

előteljesített naptári 

napok száma) 

20 100 2000 71,71 1434,2 

  

3. Jótállás 

időtartama (hónap, 

min. 36 hónap - 

max. 60 hónap) 

20 1 20 1 20 

  

4. Napi késedelmi 

kötbér mértéke 

(%/nap, az ÁFA 

nélkül számított 

összesített 

vállalkozói díj min. 

0,5%-a/nap, 

max.1,5%-a/nap) 

10 100 1000 50 500 

  

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   

 

7629 

  

 

6954,2 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

1-100 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 

ponthatárok közötti pontszámot:2 

- Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF) – fordított értékarányosítás 
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- Műszaki átadás-átvételi eljárás ideje (az átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 
naphoz képest az előteljesített naptári napok száma) – egyenes értékarányosítás 

- Jótállás időtartama (hónap, mely minimum 36, maximum 60 hónap) pontkiosztás módszere 
- Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj 

min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap) – pontkiosztás módszere 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
Ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt. 
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. 
Ajánlati ár: nettó 78.939.693,- HUF 
Ajánlattevő tette a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

Ajánlattevő neve: Kőművészet Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14. 
Ajánlati ár: nettó 72.705.250,- HUF 
Ajánlattevő tette a nyertes ajánlattevőt követő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 

− MV-KÉ felelős műszaki vezetés, munkaterület lehatárolási munkák, ideiglenes és végleges 
forgalomtechnika tervezése és kiépítés, minőségellenőrzési laborvizsgálatok készítése, tervezői 
művezetés, régészeti szakfelügyelet és feltárás, közműszolgáltatók szakfelügyeletei, különböző 
bontási, rakodási és szállítási munkák egyes részei, ágyazat és kőburkolat építési munkák egyes 
részei, lábazatok helyreállítási munkáinak egyes részei, terület előkészítési és növénytelepítési 
munkák egyes részei, közműépítési munkák egyes részei.  
 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

 

− forgalomtechnika részfeladatai, tervezői művezetés, különböző szakfelügyeletek, út- és 
burkolatépítési munkarész részfeladatai, felelős műszaki vezető, különböző beavatkozások, 
különböző anyagmozgatási szállítási feladatok, forgalomtechnika részfeladatai.   

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Mamrus Kultúrmérnöki Egyéni Cég 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: AVARDOM Építőipari Kft.  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
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− Mamrus Kultúrmérnöki Egyéni Cég – 13. M.2.) 
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 
ajánlatot tevő ajánlatában:  

− AVARDOM Építőipari Kft. – 13.M.2.) 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Az ajánlattevő neve: KÁTA Parképít ő Kft.  
Az ajánlattevő székhelye: 2760 Nagykáta, József A. u. 48 
 
Ajánlatkérő 2016. március 01. napján a KÁTA Parképítő Kft. Ajánlattevő ajánlatával szemben az alábbi 
hiánypótlási felhívást bocsátotta ki: 
 
„1.) A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés két vagy több személy kölcsönös és egybehangzó, joghatás 
kiváltására irányuló akaratnyilatkozata. 
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a T. Ajánlattevő az ajánlat 19. oldalán csatolta a VIANOVA 87 Zrt. kapacitást nyújtó 
szervezet részéről kelt egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatát, azonban ez az egyoldalú nyilatkozat nem 
feleltethető meg a Kbt. 67.§ (7) bekezdésében írtaknak.   
 
A fent előadottakra tekintettel ezúton kérjük a T. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlása keretében csatolni szíveskedjen a 
VIANOVA 87 Kft. kapacitást nyújtó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó szerződését, 
vagy előszerződését. 
 
2.) A T. Ajánlattevő az ajánlat 8-9. oldalán csatolt nyilatkozatban (6. melléklet) akként nyilatkozik, hogy az M.2.) alkalmassági 
követelménynek való megfelelés érdekében - „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezető - a VIANOVA 87 Zrt. kapacitást 
nyújtó szervezetre kíván támaszkodni, azaz ezen szervezet felelős műszaki vezetői feladatokat fog ellátni a szerződés teljesítése 
során. 
Ezzel szemben az ajánlat 7. oldalán csatolt nyilatkozat szerint (5. melléklet) a T. Ajánlattevő a VIANOVA 87 Zrt. kapacitást 
nyújtó szervezetet kizárólag kőburkolási részmunkákra és aszfaltozási munkákra fogja igénybe venni, a kapacitást nyújtó 
szervezet felelős műszaki vezetői tevékenységeket nem fog ellátni. 
 
Kérjük a T. Ajánlattevőt az ellentmondást szíveskedjen feloldani akként, hogy javítva csatolja az alvállalkozók 
igénybevételéről szóló nyilatkozatot (5. melléklet), melyben szíveskedjen feltűntetni a VIANOVA 87 Zrt. kapacitást nyújtó 
szervezet által a szerződés teljesítése során ellátandó valamennyi feladatot (felelős műszaki vezetői tevékenység; kőburkolási 
részmunkák, aszfaltozás).” 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás határidejét 2016. március 04. nap 10:00 órában határozta meg. 



7 

 

Tekintettel arra, hogy a fent megjelölt határidőn belül a KÁTA Parképítő Kft. Ajánlattevő nem tett eleget 
az előzetes ellenőrzés körében kibocsátott hiánypótlási kötelezettségének, ekként ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel 
meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2016/03/24) / Lejárata: (2016/03/29) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/03/22) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/03/23) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 


