
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: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Postai cím: Üllői út 423. II. em. 1. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1181 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére beton beszerzése. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Az eljárás I. része tekintetében: 

C 8/10 XN(H) – 16 - F1 nettó 32.076.000,- Ft keretösszegben (eltérés mértéke: – 30 %) 

Az eljárás II. része tekintetében: 

C 16/20 XN(H) – 16 – F1 nettó 5.060.000,- Ft keretösszegben (eltérés: mértéke: - 30 %) 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § -a alapján nyílt eljárás. 

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: (2017/09/25) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 



ismertetése: - 

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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére 
beton beszerzése. 

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 minsítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerzdés 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): 

Ajánlattevő neve: Betonpartner Magyarország Kft. 
 
Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Zádor u. 3. 
 
Az eljárás I. része tekintetében: 
 

Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő 
telephelye közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 

2,6 km 

Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 12 700 ,-Ft 

 
Az eljárás II. része tekintetében: 
 

Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő 
telephelye közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 

2,6 km 

Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 13 300 ,-Ft 

 

Indoklás: 

A Betonpartner Magyarország Kft. ajánlata az eljárás mind a két része tekintetében érvényes, tekintettel arra, 
hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
követelményeknek, ajánlattevő alkalmasságát a szerződés teljesítésére vonatkozóan megfelelően igazolta, és 
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok. 

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: 1 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve: Betonpartner Magyarország Kft. 
 
Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Zádor u. 3. 
 
Ajánlattevő adószáma: 13795067-2-43 
 
Az eljárás I. része tekintetében: 
 

Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő 
telephelye közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 

2,6 km 

Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 12 700 ,-Ft 

 
Az eljárás II. része tekintetében: 
 

Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő 
telephelye közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 

2,6 km 

Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 13 300 ,-Ft 

Indoklás: 

A Betonpartner Magyarország Kft. ajánlata az eljárás mind a két része tekintetében érvényes, tekintettel arra, 
hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
követelményeknek, ajánlattevő alkalmasságát a szerződés teljesítésére vonatkozóan megfelelően igazolta, és 
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

Az eljárás I. része tekintetében: 

Az értékelés részszempontjai 
A 

részszempontok 
súlyszámai 

Betonpartner Magyarország Kft. 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata 

Kiszolgáló keverőtelep és 
Ajánlatkérő telephelye 
közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 

10 10 100 

Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 90 10 900 

Összesen: 1.000 



Az eljárás II. része tekintetében: 

Az értékelés részszempontjai 
A 

részszempontok 
súlyszámai 

Betonpartner Magyarország Kft. 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata 

Kiszolgáló keverőtelep és 
Ajánlatkérő telephelye 
közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 

10 10 100 

Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 90 10 900 

Összesen: 1.000 

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

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

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: 
 

Minőségi kritériumok Súlyszám 
Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság km-ben megadva (1-25 
km) 

10 

Ár szempont Súlyszám 
Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 90 

 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely az Ajánlati ár (nettó HUF/m3) nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az 
Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem 
határozható meg. 
 
Ajánlatkérő valamennyi részszempont értékelése esetében a fordított arányosítás értékelési módszert 
alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10 
 
A pontok kiosztásának mind a két részszempont esetében: 
 

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Minőségi kritériumok - Kiszolgáló keverőtelep és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság km-ben 
megadva (1-25 km) 
 



Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a teljesítéshez igénybe venni kívánt keverőtelep és az Ajánlatkérő 
telephelye (1182 Budapest, Péterhalmi út 5.) közötti szilárdburkolatú közúton, az érvényes 
súlykorlátozások figyelembe vételével mért távolságról.  
 
A kiszolgáló telephely távolságot az Ajánlatkérő telephelyéről (1182 Budapest, Péterhalmi út 5.) kiindulva 
egy irányba kell meghatározni, a KRESZ szabályait betartva, az Ajánlattevő kiszolgálást végző 
keverőtelepe felé haladva. Ajánlatkérő a Google Maps 
(https://www.google.hu/maps/dir/1182+Budapest,+P%C3%A9terhalmi+%C3%BAt+5//@47.4281416,19.1
841003,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4741c213abdd5399:0x9d20d2a2be7a6644!2m2!1d19.1841003
!2d47.4281416!1m0!3e0) segítségével végzett számításokat fogadja el a megadott távolságok 
meghatározásánál.  
 
A kilométer megadását a kerekítés matematikai egy tizedesjegy pontosságra kerekítve kell megadni, azzal, 
hogy 1 km alatti értéket a kerekítés szabályaitól függetlenül 1 km-re kell kerekíteni.  
 
Érvénytelen az ajánlat, ha a keverőtelep és az Ajánlatkérő telephelye (1182 Budapest, Péterhalmi út 
5.) közötti távolság meghaladja a 25 km-t!  
 
Ár-szempont - Ajánlati ár (nettó HUF/m3) 
 
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során az elszámolás 
alapját a köbméterenkénti nettó egységár képezi. 
 
Az ajánlati árat Ft/m3 egységárban kell megadni, amely a szerződés időtartama alatt az elszámolás 
alapját képezi. 
 
Ajánlattevőnek a nettó ajánlati árát Ft/m3 kell meghatároznia, egy összegben, tizedesjegyek nélkül, egy 
számadattal kifejezve. Ajánlatkérő a pénzügyi ellenszolgáltatást az adófizetési kötelezettség keletkezésének 
napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti.  
 
Az ajánlati árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, és semmilyen körülmények között sem 
változtathatók, ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges változásokat.  
 
Az ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell Ajánlattevő valamennyi költségét, amely az ajánlattétel 
és a teljesítés során felmerülhet. Az Ajánlatkérő a megjelölt ajánlati áron felül, semmilyen jogcímen nem 
eszközöl kifizetést. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alul prognosztizálja, az 
ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a 
teljesítési kötelezettség alól. 

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

Az eljárás I. része tekintetében: 
 
Ajánlattevő neve: Betonpartner Magyarország Kft. 
 
Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Zádor u. 3. 
 
Ajánlattevő adószáma: 13795067-2-43 
 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 32.076.000,- Ft keretösszegben (eltérés mértéke: – 30 %) 
 
Indoklás: A Betonpartner Magyarország Kft. ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-
érték arányt tartalmazó ajánlatot, valamint az ajánlatában benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint az ajánlati ára a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére 
tekintettel is megfelelő. 
Az eljárás II. része tekintetében: 

https://www.google.hu/maps/dir/1182+Budapest,+P%C3%A9terhalmi+%C3%BAt+5/@47.4281416,19.1841003,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4741c213abdd5399:0x9d20d2a2be7a6644!2m2!1d19.1841003!2d47.4281416!1m0!3e0
https://www.google.hu/maps/dir/1182+Budapest,+P%C3%A9terhalmi+%C3%BAt+5/@47.4281416,19.1841003,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4741c213abdd5399:0x9d20d2a2be7a6644!2m2!1d19.1841003!2d47.4281416!1m0!3e0
https://www.google.hu/maps/dir/1182+Budapest,+P%C3%A9terhalmi+%C3%BAt+5/@47.4281416,19.1841003,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4741c213abdd5399:0x9d20d2a2be7a6644!2m2!1d19.1841003!2d47.4281416!1m0!3e0


 
Ajánlattevő neve: Betonpartner Magyarország Kft. 
 
Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Zádor u. 3. 
 
Ajánlattevő adószáma: 13795067-2-43 
 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 5.060.000,- Ft keretösszegben (eltérés: mértéke: - 30 %) 
 
Indoklás: A Betonpartner Magyarország Kft. ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-
érték arányt tartalmazó ajánlatot, valamint az ajánlatában benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint az ajánlati ára a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére 
tekintettel is megfelelő. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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, adószáma: 2 

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: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

Egy Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, így tárgyi eljárásban nem került alkalmazásra a szerződéskötési 
moratórium. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/10/27) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/10/27) 

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 

______________________________________________________________________________ 
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