
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 Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 

Postai cím: István út 14. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1041 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 76334/7 hrsz-ú ingatlanon útépítési, közműépítési és egyéb kapcsolódó munkák 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Részletes mennyiségek, és munkanemek a dokumentációban találhatók! 

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: Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 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 - 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 - 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 

Hatóság tájékoztatásának napja: 2   2018. április 13. 

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: vállalkozási keretszerződés 

Az eljárás eredményes volt  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 és címe, és adószáma alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

1. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: ÖTA Kft 

Ajánlattevő székhelye: H-1121 Budapest, Beatrix u.7. 

Ajánlattevő adószáma: 12308240-2-43 

Telefonszáma: 06-30-950-2380 

Telefax száma: -- 

E-mail címe: otakft@gmail.com  

Kapcsolattartó neve: dr. Kovács András 

 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Nettó ajánlati ár (táblázat alapján összesített, HUF) nettó 43.973.896.- HUF 

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 54 naptári nap 

3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 12 hónap 

 

2. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: Via-Nortonia Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 

Ajánlattevő adószáma: 11266754-2-43 

Telefonszáma: 06-1-278-0305 

Telefax száma: 06-1-278-0304 

E-mail címe: kft@vianortonia.hu 

Kapcsolattartó neve: Csonki Zoltán 

 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Nettó ajánlati ár (táblázat alapján összesített, HUF) nettó 45.956.853.-HUF 

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 58 naptári nap 

3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 12 hónap 

 

3. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: Nova Bau Hungary Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 29. 

Ajánlattevő adószáma: 14037636-2-13 

Telefonszáma: 06-70-611-5557 

Telefax száma: -- 

E-mail címe: novabauhun@gmail.com  

Kapcsolattartó neve: Novák Zoltán Nándor 
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Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Nettó ajánlati ár (táblázat alapján összesített, HUF) nettó 50.177.866.- HUF 

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 78 naptári nap 

3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 12 hónap 

 

4. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73. 

Ajánlattevő adószáma: 10238433-2-13 

Telefonszáma: 06-1-286-0586 

Telefax száma: 06-1-286-1017 

E-mail címe: deponatorkft@gmail.com  

Kapcsolattartó neve: Schubert István 

 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Nettó ajánlati ár (táblázat alapján összesített, HUF) nettó 50.035.691.-HUF 

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 68 naptári nap 

3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 12 hónap 

 

5. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: InterRoad 2010 Mérnökiroda Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest, Vazul utca 10/A. 

Ajánlattevő adószáma: 12447864-2-42 

Telefonszáma: 06-30-914-8936 

Telefax száma: 06-1-405-2776 

E-mail címe: interroad2010@gmail.com  

Kapcsolattartó neve: Salam Viktor 

 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Nettó ajánlati ár (táblázat alapján összesített, HUF) nettó 48.351.180.-HUF 

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 65 naptári nap 

3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 12 hónap 

 

Az ajánlattevőkel szemben kizáró ok nem merül fel. 

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.) 

 

    VIA-Nortonia Kft. InterRoad Kft. Nova Bau Hungary 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 
Nettó ajánlati ár (HUF) 70 9,61 672,81 9,18 642,96 7,91 553,84 

Teljesítési határidő 
(naptári nap) 

15 9,37 140,68 8,47 127,15 7,23 108,45 

Vállalt jótállás mértéke 
(hónap) 

(minimum 12, maximum 

60 hónap) 

15 10 150 10 150 10 150 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 
összegei 

ajánlattevőnként: 

  963,49  920,11  812,29 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

    ÖTA Kft. DEPONÁTOR Magas- és 

Mélyépítő Szolgáltató 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 

Nettó ajánlati ár (HUF) 70 10 700 8,90 623,67 

Teljesítési határidő 
(naptári nap) 

15 10 150 8,14 122,2 

Vállalt jótállás 
mértéke (hónap) 

(minimum 12, 
maximum 60 hónap) 

15 10 150 10 150 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 

pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  1000  895,87 

 

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

Az 1. és 2. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a fordított arányosítással módszerével értékeli [Közbeszerzési Hatóság 

útmutató I.A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. december 21.]:  

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A legalacsonyabb értéket megajánló ajánlat kapja a 10 pontot – mint az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat –, a többi ajánlat a 

legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva, a fentiek szerinti arányosítással kerül kiszámításra. 

 

A 3. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat az egyenes arányosítás módszerével értékeli [Közbeszerzési Hatóság útmutató 

I.A.1. pont bb) alpont – KÉ 2016. december 21.]:  

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

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

 

Ajánlattevő neve: ÖTA Kft 

Ajánlattevő székhelye: H-1121 Budapest, Beatrix u.7. 

Ajánlattevő adószáma: 12308240-2-43 

Telefonszáma: 06-30-950-2380 

Telefax száma: -- 

E-mail címe: otakft@gmail.com  

Kapcsolattartó neve: dr. Kovács András 

 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Nettó ajánlati ár (táblázat alapján összesített, HUF) nettó 43.973.896.- HUF 

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 54 naptári nap 

3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 12 hónap 
 

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: x igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
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igénybe venni: kötő és kopóréteg építése 

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: - 

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

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: 2018.05.11./ Lejárata: 2018.05.15. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/10 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/10 

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 

 


