
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, Naphegy utca (Orvos lépcső és Czakó utca között) közvilágítás átépítésének teljes körű 
kivitelezése”  
II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Budapest, I. kerület, Naphegy utca (Orvos lépcső és Czakó utca között) közvilágítás átépítésének teljes körű 
kivitelezése.  
 
Eljárás mennyisége és elvégzendő műszaki feladatok: 
 

 12 darab meglévő lámpaoszlop cseréje történjen a lámpatestekkel együtt a 4,5 m magas, festett, díszes „Károlyi” 
típusú, vagy azzal egyenértékű kandeláberekre „Károlyi” típusú, vagy azzal egyenértékű lámpatestekkel, fényforrással 
együtt; 

 6 darab új 4,5 m magas, festett, díszes „Károlyi” típusú, vagy azzal egyenértékű kandeláber létesítése „Károlyi” típusú, 
vagy azzal egyenértékű lámpatestekkel, fényforrással együtt; 

 az új közvilágítási rendszer energiaellátásához szükséges, hozzávetőlegesen 400 m hosszú földkábel fektetése, a 
szükséges védőcsövezéssel. 
 
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). 
 
- 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. 
 
CPV:  50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele 
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34928500-3 Közvilágítási berendezések 
34928510-6 Közvilágítási oszlopok 

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 (2016.07.04.) 

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 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma:  
4 db (ebből érvénytelen 2 db)  
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 
 
Revolum Engineering Zrt. 
2092 Budakeszi, Jókai M. u.2. 

• Ajánlati ár: nettó 19.999.884,-HUF 
• A műszaki átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest az előteljesített naptári napok 

száma: 5 nap 
• Jótállás időtartama: 60 hónap 
• Napi késedelmi kötbér mértéke: 1 %/nap 

Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
LISYS-PROJECT Kft. és ELEKTRON IMMO-PLUSZ Kft. Közös Ajánlattevők 
1142 Budapest, Tengerszem u. 78.; 1103 Budapest, Gyömrői út 150. 

• Ajánlati ár: nettó 23.111.128,-HUF 
• A műszaki átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest az előteljesített naptári napok 

száma: 3 nap 
• Jótállás időtartama: 36 hónap 
• Napi késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/nap 

Közös Ajánlattevők 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: 

REVOLUM 
ENGINEERING Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 
LISYS-PROJECT Kft. és 

ELEKTRON IMMO-
PLUSZ Kft 

Az értékelés 
részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai (adott 
esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

A 
részszempontok 

súlyszámai (adott 
esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

       
 

50 
 

100 
 

5000 50 
 

86,67 
 

4333,5 
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Ajánlati ár 

A műszaki átadás-átvétel 
megindításának kezdetétől 

számított 30 naphoz 
képest az előteljesített 
naptári napok száma 

20 

 
 
 

100 

 
 
 

2000 20 

 
 
 

60,4 

 
 
 

1208 

 

Jótállás időtartama 20 

 
100 

 
2000 

20 

 
1 

 
20 

 

Napi késedelmi kötbér 
mértéke 

10 

 
50 

 
500 

10 

 
1 

 
10 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként: 

   
9500 

  
 
 

 
 

5571,1 

       
 

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 
- Műszaki átadás-átvételi eljárás ideje (az átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest 

az előteljesített naptári napok száma – max 15 nap) –egyenes arányosítás 
- Jótállás időtartama (hónap, mely minimum 36, maximum 60 hónap) pontkiosztás módszere 
- Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely a késedelemmel érintett mennyiség tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított vállalkozói díjának 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: 
 
Revolum Engineering Zrt. 
2092 Budakeszi, Jókai M. u.2. 

• Ajánlati ár: nettó 19.999.884,-HUF 
• A műszaki átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest az előteljesített naptári napok 

száma: 5 nap 
• Jótállás időtartama: 60 hónap 
• Napi késedelmi kötbér mértéke: 1 %/nap 

Ajánlattevő ajánlata volt a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. 

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

ajánlata kiválasztásának indokai:2 
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LISYS-PROJECT Kft. és ELEKTRON IMMO-PLUSZ Kft. Közös Ajánlattevők 
1142 Budapest, Tengerszem u. 78. 
1103 Budapest, Gyömrői út 150. 

• Ajánlati ár: nettó 23.111.128,-HUF 
• A műszaki átadás-átvétel megindításának kezdetétől számított 30 naphoz képest az előteljesített naptári 

napok száma: 3 nap 
• Jótállás időtartama: 36 hónap 
• Napi késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/nap 

A közös Ajánlattevők ajánlata volt a következő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. 

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: bontási munkálatok, földmunka, betonozás, villanyszerelés 
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 

-  

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: 
 
NRG Services Kft. 
9028 Győr, Zöld u. 3/A II. emelet 9. 
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a tárgyi eljárásban 2016. augusztus 11. napján a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdése 
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívást bocsátott ki a Bíráló Bizottság 
2016. augusztus 10. napján tartott üléséről felvett jegyzőkönyvben foglaltakra tekintettel.  
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásának határidejét 
2016. augusztus 19. napjának 9:00 órájában határozta meg. Ajánlatkérő megállapította, hogy az NRG Services Kft. 
Ajánlattevő az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a felhívásban előírt határidőig nem nyújtotta 
be, minderre tekintettel nem tett eleget az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására 
vonatkozó felhívásban foglaltaknak. 
 
Mindezek alapján Ajánlatkérő az NRG Services Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 
pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelennek minősíti.  
 
GET Kft. 
8640 Fonyód, Béke u. 4. 
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a tárgyi eljárásban 2016. július 22. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki a Bíráló 
Bizottság 2016. július 22. napján tartott üléséről felvett jegyzőkönyvben foglaltakra tekintettel.  
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A beadott hiánypótlás áttekintését követően Ajánlatkérő a Bíráló Bizottsági tagok egybehangzó szakvéleménye és 
döntési javaslata alapján megállapította, hogy a hiánypótlásra felhívott GET Kft. Ajánlattevő nem tett eleget a 
hiánypótlási felhívás 1. pontjában foglaltaknak, mivel Társasága tekintetében nem csatolta az illetékes adó és 
vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást. 

 
Ajánlatkérő megállapította továbbá, hogy a GET Kft. Ajánlattevő továbbra sem található meg a köztartozásmentes 
adatbázisban. 

 
Mindezek alapján Ajánlatkérő a GET Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakra tekintettel - az ajánlattevőt az eljárásból kizárták - érvénytelennek nyilvánítja. 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2016/09/09) / Lejárata: (2016/09/13) 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/09/08) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/09/08) 

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 
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