
1 

 

 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

1181 Budapest, Üllői út 423. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére hengerelt melegaszfalt beszerzése. 

 

1. rész: Adásvételi szerződés (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére 

vonatkozóan), amelynek tárgya „ÚT 2-3 301-1:2010 e-út 05.02.11. számú Útügyi műszaki 

előírásoknak”megfelelő AC 4 típusú hengerelt kopó aszfalt, illetve ezen aszfalttípussal egyenértékű 

összetételű melegaszfalt beszerzése nettó 60 000 000 HUF -33 % keretösszegben, keverőtelepi 

átvétellel. 

 

2. rész: Adásvételi szerződés (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére 

vonatkozóan), amelynek tárgya „ÚT 2-3 301-1:2010 e-út 05.02.11. számú Útügyi műszaki 

előírásoknak”megfelelő AC 11 típusú hengerelt kopó aszfalt, illetve ezen aszfalttípussal egyenértékű 

összetételű melegaszfalt beszerzése nettó 8 000 000 HUF - 50 % keretösszegben, keverőtelepi 

átvétellel. 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: --- 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: --- 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

Az ajánlati felhívás a TED-en 2015. június 11. napján, 2015/S 111-200909 számon, a Közbeszerzési 

Értesítőben 2015. június 15 napján, KÉ-9684/2015. iktatószámon jelent meg. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen, valamennyi rész tekintetében 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: --- 

 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1. rész: 1 db ajánlat érkezett 

2. rész: 3 db ajánlat érkezett 
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9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 

 

1. rész: 

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 

Székhelye: 
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark 

D. épület) 

1. rész (AC 4 típusú hengerelt kopó aszfalt) 

Ajánlati ár (nettó HUF/t) 17.500,- Ft/t 

Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő 

telephelye közötti távolság (km) 

9,4 km 

Indokolás: ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta előtt nyújtotta be, megfelel az 

összeférhetetlenségi követelményeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, az előírt 

alkalmassági feltételeknek való megfelelését igazolta, a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban előírt követelményeknek megfelelő ajánlatot tett, ajánlata nem tartalmaz kirívóan 

alacsony ellenszolgáltatást, továbbá lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony értékű, illetve 

kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást. 

 

2. rész: 

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 

Székhelye: 
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark 

D. épület) 

2. rész (AC 11 típusú hengerelt kopó aszfalt) 

Ajánlati ár (nettó HUF/t) 14.900,- Ft/t 

Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő 

telephelye közötti távolság (km) 

9,4 km 

Indokolás: ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta előtt nyújtotta be, megfelel az 

összeférhetetlenségi követelményeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, az előírt 

alkalmassági feltételeknek való megfelelését igazolta, a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban előírt követelményeknek megfelelő ajánlatot tett, ajánlata nem tartalmaz kirívóan 

alacsony ellenszolgáltatást, továbbá lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony értékű, illetve 

kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást. 

 

Ajánlattevő neve: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 

2. rész (AC 11 típusú hengerelt kopó aszfalt) 

Ajánlati ár (nettó HUF/t) 15.440,- Ft/t 

Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő 

telephelye közötti távolság (km) 

35 km 

Indokolás: ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta előtt nyújtotta be, megfelel az 

összeférhetetlenségi követelményeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, az előírt 

alkalmassági feltételeknek való megfelelését igazolta, a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban előírt követelményeknek megfelelő ajánlatot tett, ajánlata nem tartalmaz kirívóan 

alacsony ellenszolgáltatást, továbbá lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony értékű, illetve 

kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást. 
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként): 

 

1. rész: 

 

Az elbírálás 

részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai 

is) 

 A részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Az ajánlattevő neve: 

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár  

(nettó HUF/t) 
95 10,00 950 

A kiszolgáló telephely 

távolsága (km) 
5 10,00 50 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

   1.000 

 

2. rész 

 

Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

STRABAG ÁLTALÁNOS 

ÉPÍTŐ KFT. 

PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS 

HÍDÉPÍTŐ KFT. 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Ajánlati ár  

(nettó HUF/t) 
95 10,00 950 9,65 916,75 

A kiszolgáló 

telephely távolsága 

(km) 

5 10,00 50 2,7 13,5 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   1.000   930,25 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása:  

1-10 

 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Ajánlatkérő az 1.(ajánlati ár) és a 2. (telephely távolsága) bírálati részszempontok értékelése esetében 

a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) útmutatójának A.1. ba) pontja szerinti 

fordított arányosítás értékelési módszert alkalmazza. 
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10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

2. rész: 

 

Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt. 

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

Indokolás: 

1. Az ajánlati felhívás VI.3) pont 14. alpontjában, illetve a dokumentációban (az ajánlatba 

csatolandó iratok jegyzékét, melynek 16. pontja) előírtak ellenére csatolt sem változásbejegyzési 

kérelmet, sem nemleges tartalmú nyilatkozatot és azt a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolta, 

így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

2. Az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában foglaltak ellenére ajánlata 35. oldalán csatolt nyilatkozat 

nem tartalmazza a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét és azt a hiánypótlási felhívás ellenére 

sem pótolta, így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 

3. Ajánlatában nem csatolta a megajánlott aszfaltkeverékekre vonatkozó, az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-

3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírás 5. pontja szerinti közúti vizsgáló laboratórium által 

összeállított típusvizsgálatot, és a kiválasztott összetételt tartalmazó dokumentumot, amely 

tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott 

áru megfelel a leírásoknak és a szabványoknak és azt a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolta, 

így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 

4. Nem nyújtott be az ajánlati ár alátámasztására indokolást, ezért Ajánlatkérő nem tudott 

egyértelműen meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. rész: 

 

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 

Székhelye: 
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark 

D. épület) 

1. rész (AC 4 típusú hengerelt kopó aszfalt) 

Ajánlati ár (nettó HUF/t) 17.500,- Ft/t 

Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő 

telephelye közötti távolság (km) 

9,4 km 

A kiválasztás indoka: Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be, a szükséges fedezet 

rendelkezésre áll. 
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2. rész: 

 

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 

Székhelye: 
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark 

D. épület) 

2. rész (AC 11 típusú hengerelt kopó aszfalt) 

Ajánlati ár (nettó HUF/t) 14.900,- Ft/t 

Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő 

telephelye közötti távolság (km) 

9,4 km 

A kiválasztás indoka: Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be, a szükséges fedezet 

rendelkezésre áll. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. rész: --- 

 

2. rész: 

 

Ajánlattevő neve: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 

2. rész (AC 11 típusú hengerelt kopó aszfalt) 

Ajánlati ár (nettó HUF/t) 15.440,- Ft/t 

Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő 

telephelye közötti távolság (km) 

35 km 

A kiválasztás indoka: A második összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be, a szükséges 

fedezet rendelkezésre áll. 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  

2015. augusztus 20.  

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2015. augusztus 29.  
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16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2015. augusztus 19. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2015. augusztus 19. 

 

18.* Az összegezés módosításának indoka: --- 

 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: --- 

 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

21. * Az összegezés javításának indoka: --- 

 

22. * Az összegezés javításának időpontja: --- 

 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

 

24.* Egyéb információk: --- 


