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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: 1041 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
„Budapest, I. kerület várfalainak, támfalainak karb antartásához, vízelvezetéséhez szükséges építési munkák 
kivitelezése, valamint a várfalon növényirtási munkák elvégzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
 
Budapest, I. kerület várfalainak, támfalainak karbantartásához, vízelvezetéséhez szükséges építési munkák 
kivitelezése, valamint a várfalon növényirtási munkák elvégzése eseti megrendelések alapján. 
 

Ajánlatkér ő az eseti megrendelésekben határozza meg az elvégzendő feladatokat. 
 
Ajánlattevő a kiemelt fontosságú munkáknál (vészhelyzetben) az eseti megrendeléstől számított 12 órán belül, egyéb 
esetben az eseti megrendeléstől számítva 1 héten belül köteles a munkát megkezdeni és legkésőbb az Ajánlattevő által 
az eseti megrendelésre adott és az Ajánlatkérő által elfogadott határidőre befejezni. 
 
Mennyiség:  
Várfalak, támfalak karbantartása esetén: a közel 480.000 m3 várfal felületén a kifagyások javítása pótlással. A mintegy 
240.000 m2 vár- és támfal felületén a repedések javítása, illetve megfigyelése, valamint a növényzet irtása. Mellvédek 
fugáinak, fedköveinek javítása, pótlása, fugázása, növényirtás összességében 10 km hosszban.  
 
A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció műszaki leírása 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). 
 
- 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. 
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Nómenklatúra:  
45210000-2 Magasépítési munka 
77312100-1 Gyomirtási szolgáltatások 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
Kbt. 115.§-a 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 []/ []-[] 

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 (2016.10.05.) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:21 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] 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): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

V.2 Az eljárás eredménye2 
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma:  
1 db   

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.  
 

- Szumma vállalási ár (nettó HUF): nettó 19.658.728.- HUF 
- Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, a késedelemmel érintett mennyiség ÁFA nélkül számított 

vállalkozói díjnak min. 0,5%-a/nap, max.  %-a/nap): 1,5 %/nap 
 
Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
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 értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám szorzata 

 

Szumma vállalási ár (nettó HUF) 
50 

 
100 

 
5000 

Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, a késedelemmel 
érintett mennyiség ÁFA nélkül számított vállalkozói díjnak min. 

0,5-a %/nap, max. %-a/nap) 
50 

 
100 

 
5000 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

   
 

10000 

    
 

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

1-100 
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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 (nettó HUF) - fordított értékarányosítás 
-  Napi késedelmi kötbér napi mértéke (%/nap, a késedelemmel érintett mennyiség ÁFA nélkül számított 

vállalkozói díjnak min. 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) - egyenes értékarányosítás 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Az Ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt.  
Az Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.  
 

- Szumma vállalási ár (nettó HUF): nettó 19.658.728.- HUF 
- Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, a késedelemmel érintett mennyiség ÁFA nélkül számított 

vállalkozói díjnak min. 0,5%-a/nap, max.  %-a/nap): 1,5 %/nap 
 
Ajánlattevő nyújtotta be az egyedüli ajánlatot. 

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 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: alpintechnikai feladatrészek, fás szárú növények kivágása, hulladék 
elszállításának egyes részei, forgalomtechnikai terv készítése, kiépítése, régészeti felügyelet, állványozási és 
védőburkolat készítési feladatok egyes részei, bontási és falazási feladatok egyes részei, csapadékvíz elvezetési 
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 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

Alvállalkozó személye még nem ismert.  

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: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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: (2016/10/18) / Lejárata: (2016/10/24) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/10/12) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/10/17) 
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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 

A Kbt. 131. § (8) bek f) pontja alapján a fenti moratórium letelte előtt is megköthető a szerződés, mivel a 115. 
§ szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 


