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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, Naphegy utca út és járda felújításának és építésének teljes körű kivitelezése 
csatornaépítéssel”  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának és építésének teljes körű kivitelezése 
csatornaépítéssel. 
Vállalkozó feladata a terveken „I. építési ütem”-mel jelölt építési szakaszon a Naphegy utca meglévő aszfalt 
útburkolatainak, járdaburkolatainak és útszegélyeinek átépítése, illetve burkolat-felújítása a Lisznyai utcai 
torkolattól a Naphegy utca 29. A és 29. B számú ingatlanok telekhatáráig. A Lisznyai utcai torkolatnál víznyelő 
áthelyezendő a szükséges bekötésével, az útpálya felújításnál a közmű kiállások szintbehelyezése szükséges. 
A./ Opcionális tétel: 
A terveken „II. építési ütem 3.1. szám”-mal jelölt építési szakaszon a Naphegy utca és a parkosított zöldfelület 
között húzódó gyalogos járda, az Orvos lépcsőtől a Pásztor lépcsőig tartó új járdaszakasz építése a terveken 
szereplő támfallal, támfal cölöpalapozásaival együtt. 
B./ Opcionális tétel: 
A terveken „II. építési ütem 3.2. szám”-mal jelölt építési szakaszon a Naphegy utca és a parkosított zöldfelület 
között húzódó gyalogos járda, a Pásztor lépcsőtől 
Gellérthegy utcáig tartó járdaszakasz. A Pásztor lépcsőtől új járdaszakasz építése öntött aszfalt burkolattal 1,5 
m szélességgel a ~ +190-es szelvényig. A ~ +190-es szelvénytől folytatva a járdát a meglévő, rossz állapotú 
nagykockakő burkolatú járda átépítése a feladat, öntött aszfalt burkolattal 1,5 m szélességgel a Gellérthegy 
utcáig, csatlakozva a Gellérthegy utca meglévő járdájához. 
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. 
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Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki 
leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő 
termékeket érti. 
 
CPV: 
45233000-9 - Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása 
45213316-1 - Járdák kivitelezése 
45247110-4 – Csatornaépítés 

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 (2017.03.03.) 

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): 
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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:  
1 db   

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 
 
Az ajánlattevő neve:  
NÓGRÁDÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és NYÍR-WETLAND Szolgáltató Kft., közös 
ajánlattevők 
Az ajánlattevő székhelye (vezető tag): 1068 Budapest, Király u. 80. 
Az ajánlattevő székhelye (tag): 4400 Nyíregyháza, 0518/32. hrsz. 
 

Az értékelés részszempontjai  
1. Szumma vállalási ár   

1.1 Szumma vállalási ár alapmennyiségre (tartalékkeret nélkül 
számított nettó HUF) 

nettó 55.802.307,-Ft 

1.2 A./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül 
számított nettó Ft) 

nettó 22.307.263,-Ft 

1.3 B./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül 
számított nettó Ft) 

nettó 5.739.058,-Ft 

2. Napi késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, min. 400.000 
Ft/nap, max. 600.000 Ft/nap) 

600.000 Ft/nap 

 
Közös Ajánlattevők ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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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: 

NÓGRÁDÚT Építőipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. és NYÍR-WETLAND 

Szolgáltató Kft., közös ajánlattevők 

Az értékelés részszempontjai (adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 

 

1.1 Szumma vállalási ár alapmennyiségre 
(tartalékkeret nélkül számított nettó HUF) 

40 

 
100 

 
4000 

1.2 A./ Opcionális tétel szumma vállalási ára 
(tartalékkeret nélkül számított nettó Ft) 20 

 
100 

 
2000 

1.3 B./ Opcionális tétel szumma vállalási ára 
(tartalékkeret nélkül számított nettó Ft) 

 
10 

 
100 

 
1000 

 

Napi késedelmi kötbér mértéke 30 

 
100 

 
3000 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

   

10.000 

    
 

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) valamennyi alszempontja esetén – fordított 
értékarányosítás 
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- Napi késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, min. 400.000.- Ft/nap, max. 600.000.-Ft/nap) – pontkiosztás 
módszere 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Az ajánlattevő neve:  
NÓGRÁDÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és NYÍR-WETLAND Szolgáltató Kft., közös 
ajánlattevők 
Az ajánlattevő székhelye (vezető tag): 1068 Budapest, Király u. 80. 
Az ajánlattevő székhelye (tag): 4400 Nyíregyháza, 0518/32. hrsz. 
 

1.1 Szumma vállalási ár alapmennyiségre (tartalékkeret nélkül 
számított nettó HUF) 

nettó 55.802.307,-Ft 

1.2 A./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül 
számított nettó Ft) 

nettó 22.307.263,-Ft 

1.3 B./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül 
számított nettó Ft) 

nettó 5.739.058,-Ft 

 

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 

 

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: bontás, földmunka, geodézia, mintavételezések, vizsgálatok, ideiglenes 
forgalomkorlátozás, táblázás, tervezés, szállítás, hulladékszállítás, elhelyezés, felelős műszaki vezetés, útépítés, 
betonozás, korlátépítés, szakfelügyeletek, szakértések, kiváltások. 
 
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 

b-n Corporation 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: b-n Corporation Kft. - M2. 
szakemberek (felelős műszaki vezetés) 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete:  / Lejárata:  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/04/05) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/04/05) 

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 moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés. 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 


