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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (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, Halászbástya részleges felújításához és állagmegóvásához (II. ütem) szükséges 
kivitelezési feladatok ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron. 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 
1) Elvégzendő műszaki feladatok: 

a) Déli bástyasor alsó részének a felújítása 
b) Déli bástyasor felső részének felújítása 
c) Schulek lépcső és korlátfal felújítása 
d) Általános és organizációs feladatok  

 
Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 
 
2) Opció: 

a) Kerengő mennyezetén lévő vakolat leverése, majd a nyers téglaboltozat javítása 
b) Déli bástyasor alatti várfal felújítása    

 
Az opcionális munkatételek Ajánlatkérő általi megrendelésének határideje: a szerződés 
megkötésének időpontjáig. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 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 közzététel 2 

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 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

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

Az eljárás eredményes volt X igen nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 (három) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i):  

 

1./  
Ajánlattevő neve:  Belvárosi Építő Kft. 
Ajánlattevő címe:  2013 Pomáz, Vincellér u. 1/A. 
Ajánlati ár (nettó, tartalékkeret nélküli, Ft): 
Vállalkozói díj: 63 522 600,- Ft 
Opciós Tételek díja: 17 467 000,- Ft 
Szerződés teljesítésében részt vevő szakember örökségvédelmi területeken szerzett szakmai 
tapasztalata (a hirdetmény megküldésétől visszafelé számított 36 hónap során örökségvédelmi 
területen megvalósult, általa vezetett kivitelezési munkák db száma): 34 db 
Előteljesített naptári napok száma (naptári nap): 10 nap 

 
2./  



Ajánlattevő neve:  Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő cím/e:  1223 Budapest, Nebuló u. 5. 
Ajánlati ár (nettó, tartalékkeret nélküli, Ft): 
Vállalkozói díj: 66 421 545,- Ft 
Opciós Tételek díja: 21 435 365,- Ft 
Szerződés teljesítésében részt vevő szakember örökségvédelmi területeken szerzett szakmai 
tapasztalata (a hirdetmény megküldésétől visszafelé számított 36 hónap során örökségvédelmi 
területen megvalósult, általa vezetett kivitelezési munkák db száma): 17 db 
Előteljesített naptári napok száma (naptári nap): 11 nap 

 
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(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: Az ajánlattevő neve: 
 
 

Belvárosi Építő Kft. 
 
 

Nemes és Társai  Kft. Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Árajánlat 50     

1.1.  Vállalkozói díj (alszempont) (35) 10 350 9,56 334,6 

1.2.  Opciós Tételek díja (alszempont) (15) 10 150 8,15 122,25 

2.   Szerződés teljesítésében részt vevő 
szakember örökségvédelmi területeken 

szerzett szakmai tapasztalata 
35 10 350 5 175 

3. Előteljesített napok száma 15 9,09 136,35 10 150 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként 
  986,35  781,85 



V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10  

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 

 
Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat): 
 
Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a fordított arányosításon alapuló bírálati 
módszert alkalmazza valamennyi alszempont esetében az alábbiak szerint: 

 
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra az 
alábbiak szerint:  

            A legjobb 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A vizsgált 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 

Az ajánlatok összehasonlításának alapját valamennyi alszempont esetében az alszempont szerinti 
építési beruházás teljes körű kivitelezésére megajánlott, a teljesítési határidőre prognosztizált 
egyösszegű átalányárnak minősülő nettó (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj 
képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő 
beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel kell 
tüntetnie. Az árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét 
tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- 
vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 
elszámolására nem jogosult.  

 
A 2. számú bírálati részszempont (szakember szakmai tapasztalata): 

 
A 2. részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a jelen felhívás 12.3. M.2. pontja 
szerinti felelős műszaki vezető szakember örökségvédelmi területeken szerzett szakmai 
tapasztalata, azaz a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap során 
örökségvédelmi területen megvalósult, általa vezetett kivitelezési munkák db száma képezi. A szakmai 
tapasztalat számát a felolvasólapon, annak részletes ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell 
feltüntetni. 
 
Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében az egyenes arányosításon alapuló értékelési 
módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  



Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
 

 
A 3. számú bírálati részszempontok (előteljesített naptári napok száma): 
 
A 3. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a 2016. november 15-i teljesítési határidőhöz 
(műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja) képest vállalt, előteljesített naptári napok számában 
kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb 
(legtöbb előteljesített naptári napot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a 
maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész számmal kifejezett naptári napban kell megadni. 
Amennyiben az Ajánlattevő az előírt határidőhöz képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az 
esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen részszempontra 
vonatkozó értékelési pontszáma szintén 0 értékű lesz. 
 
Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont esetében az egyenes arányosításon alapuló értékelési 
módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi részszempont 
(alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt 
követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd 
valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az 
értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két tizedesjegyre kerekíti.  

 
 
 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  

 
Ajánlattevő neve:  Belvárosi Építő Kft. 
Ajánlattevő címe:  2013 Pomáz, Vincellér u. 1/A. 
Ajánlati ár (nettó, tartalékkeret nélküli, Ft): 
Vállalkozói díj: 63 522 600,- Ft 
Opciós Tételek díja: 17 467 000,- Ft 

Kiválasztásának indoka: ajánlattevő érvényes és a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be. 

 

 

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



összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

Építőmesteri munkák,  bádogos munkák, kőmunkák, burkolási munkák, állványozási és organizációs 
munkák 

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 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

Eurobild 2001 Kft. (2315 Szigethalom, Eper u. 13.) 
Episwing Kft. 81104 Budapest, Alkér u. 61.) 
Álllványtechnika Kft. (2013 Pomáz, Vincellér u. 1/A.) 
Terv-N Kft. (2013 Pomáz, Vincellér u. 1/A.) 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 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 ajánlattevő ajánlatában: - 

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: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016/06/27) Lejárata: (2016/07/04) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/06/27 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/06/27 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 


