
1 
 

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: 
„A Reformáció 500 emlékév során a Budai Várban kialakításra kerülő emlékút/ emlékforrás létrehozása, 
Emlékpark megvalósítása” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
A Reformáció 500 emlékév során a Budai Várban kialakításra kerülő emlékút/emlékforrás létrehozása, 
Emlékpark megvalósítása 
Vállalkozó feladata 402 m2 térburkolat készítése, emlékforrás megvalósítása a környezetéhez tartozó kert- és 
tájépítészeti munkákkal együtt: 
- sziklaforráskút plasztikai megformálása, 
- rámpához kapcsolódó lépcső kialakítása, 
- a bástya térközépi körpadjának formaképzése, 
- díszkivilágítás kialakítása az emlékforrás környezetében. 
A./ Opcionális tétel: 
Emlékforrás környezetében a Murád pasa torony támfaljavítási munkái: 211 m2 
B./ Opcionális tétel: 
- 454 m2 térburkolat készítése kert és tájépítészeti munkákkal együtt, 
- 80 m2 támfaljavítási munka, 
- Levéltár kapujának áthelyezése (1 db) 
C./ Opcionális tétel: 
- 1 db feliratos tondó (kő dombormű) gyártása és elhelyezése, 
- 2 db kőpad gyártása és elhelyezése, 
Oldal: 2 / 18 
- 3 db taxon díszfa ültetése, 
- 25,6 m2 taxus nyírt sövény ültetése. 
A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkér ő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor 
jogosult. 
Ajánlatkér ő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes 
ajánlattevő felé nem köteles indokolni. 
Az Ajánlatkér ő 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). 
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- Ajánlatkér ő 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. 
Ajánlatkér ő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki 
leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő 
termékeket érti. 
 
CPV: 
92311000-4 Műalkotás 
45213316-1 Járdák kivitelezése 
71421000-5 Kertépítési szolgáltatások 
45247110-4 Csatornaépítés 
45332200-5 Vízvezeték-szerelés 
45262500-6 Kőműves és falazási munka 

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 (2017.06.26.) 

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: 
o igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: 
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban egy ajánlat érkezett: Belvárosi Építő Kft., 2013 Pomáz, Vincellér u. 
1/A. 
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A megajánlott árajánlat [„Szumma vállalási ár alapmennyiségre (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)” - nettó 
176.181.920 HUF] meghaladja a bontási jegyzőkönyvben feltüntetett rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 
(nettó 144.094.488 Ft). 

Minderre tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdés adta lehetőséggel élve Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és 
értékelése nélkül az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. 
 
o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X 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): 
 
A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást 
eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást 
eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel. 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma:  
 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

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.) 
 

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

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  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
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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 o igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
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: 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/07/26) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/07/26) 

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 

 


