
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 Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén 

kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése a keretösszeg (40.000.000 Ft + áfa) kimerüléséig, 

de legkésőbb 2018. december 31-ig tartó időszakban az alábbiak szerint. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Aszfalt burkolatú útpályák, járdák kátyúzási, fenntartási és felújítási munkái a keretszerződésben 

meghatározott időszak alatt: 

- öntött aszfalt burkolat javítása, kátyúzás járdán, kb. 65 m3 

- hengerelt aszfalt javítása, kátyúzás útpályán, kb. 220 m3 

- járdaépítés összefüggő felületen, kb. 10 m3 

 

Kőburkolatú - nagykockakő, kiskockakő, térkő - burkolatok kátyúzási, fenntartási és felújítási 

munkái a keretszerződésben meghatározott időszak alatt: 

- nagykockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 175 m2 

- kiskockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 150 m2 

- térkő burkolat javítása, építése, kb. 5600 m2 

 

Az Ajánlatkérő a fenti munkatételekkel összhangban tájékoztató jelleggel részletes költségvetési 

kiírást biztosít. Az abban foglalt mennyiségeket ajánlatkérő nem köteles teljeskörűen megrendelni, 

azok csak tájékoztató jellegűek.  

Ajánlatkérő a költségvetésben taxatíve meg nem nevezett egyéb munkák megrendelésére kizárólag a 

költségvetés rezsióradíj sorában meghatározott áron jogosult. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

III. rész, XVII. fejezet 



IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.1.4) 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 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, 

felújítási munkák végzése a keretösszeg (40.000.000 Ft + áfa) kimerüléséig, de legkésőbb 2018. 

december 31-ig tartó időszakban az alábbiak szerint 

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. 

Az eredménytelenség indoka:  

 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 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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



I. Ajánlattevő 

Neve: Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 12/B. 

10435070-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft): 67.450.490,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 30.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 60.000 (Ft/nap) 

 

II. Ajánlattevő 

Neve: Várépker Kft.  

Címe: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58.  

12017340-2-41 

Ajánlati ár (nettó Ft): 74.972.255,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 20.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 50.000 (Ft/nap) 

 

III. Ajánlattevő 

Neve: VIA NORTONIA Építőipari Kft.  

Címe: 1215 Budapest, Vasas u. 65-57. 

11266754-2-43 

Ajánlati ár (nettó Ft): 73.450.200,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 20.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 50.000 (Ft/nap) 

 

IV. Ajánlattevő 

Neve: Penta Általános Építőipari Kft.  

Címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 

10452556-2-44 

Ajánlati ár (nettó Ft): 76.838.170,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 20.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 50.000 (Ft/nap) 

 

V. Ajánlattevő 

Neve: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.  

10429549-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft): 71.441.391,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 20.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 50.000 (Ft/nap) 

 

Ezek az ajánlattevők nem állnak a kizáró okok hatálya alatt, megfelelnek az alkalmassági feltételeknek és 

megfelelő szakmai ajánlatot adtak. 

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: 

Ambíció Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Várépker Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Via Nortonia Kft. 



 

Az értékelés A 

részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 

Ajánlati ár (nettó 
Ft) 

70 10,00 700,00 9,09 636,30 9,26 648,20 

 

Késedelmi kötbér 
sürgősségi 
feladatok esetében 
(Ft/óra) 
amennyiben 
Ajánlattevő nem 
fejezi be az általa 
vállalt határidőn 
belül a munkát 
(min. 20 000,- 
Ft/óra) 

20 10,00 200,00 6,99 139,80 6,99 139,80 

 

Késedelmi kötbér 
normál feladatok 
esetében (Ft/nap), 
amennyiben 
Ajánlattevő nem 
fejezi be a vállalt 
teljesítési napra a 
munkát (min. 50 
000,- Ft/nap) 

10 10,00 100,00 8,49 84,90 8,49 84,90 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  1000,00  861,00  872,90 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

Penta Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Puhi-Tárnok Kft. 

 



 

Az értékelés A 

részszempontok 

  

    

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

  

 

Ajánlati ár (nettó 
Ft) 

70 8,90 623,00 9,49 664,30 

  

 

Késedelmi kötbér 
sürgősségi 
feladatok esetében 
(Ft/óra) 
amennyiben 
Ajánlattevő nem 
fejezi be az általa 
vállalt határidőn 
belül a munkát 
(min. 20 000,- 
Ft/óra) 

20 6,99 139,80 6,99 139,80 

  

 

Késedelmi kötbér 
normál feladatok 
esetében (Ft/nap), 
amennyiben 
Ajánlattevő nem 
fejezi be a vállalt 
teljesítési napra a 
munkát (min. 50 
000,- Ft/nap) 

10 8,49 84,90 

 

8,49 84,90 

  

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként 

:   847,70  889,00    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

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 

1. részszempont esetében fordított, a 2. részszempont alszempontjai esetében egyenes arányosítás. 



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

Neve: Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 12/B. 

Adószáma: 10435070-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft): 67.450.490,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 30.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 60.000 (Ft/nap) 

Ez az ajánlattevő tett a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
 

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

kiválasztásának indokai: 2 

Neve: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.  

Adószáma: 10429549-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft): 71.441.391,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra): 20.000 (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap):50.000 (Ft/nap) 

Ez az ajánlattevő tett a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 Xigen  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 

aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása járdán öntött aszfalttal, aszfaltburkolat marás 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

Hajóka Kft., adószáma: 24175133-2-10; Inreco Kft., adószáma: 12017663-2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka: --- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.02.03./ Lejárata: 2018.02.07. (moratórium utolsó napja) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018.02.02. 



VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018.02.02. 

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 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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