
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1.  Az  ajánlatkérő  neve  és  címe: Szeghalom  Város  Önkormányzata  5520  Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8.
2.  A  közbeszerzés  tárgya  és  mennyisége:  A  Szeghalom  ”Sárrét  Fővárosa”  városközpont 
integrált fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges építési beruházások munkáinak 
generál kivitelezése
1.
- D’Orsay kastély felújítása, funkcióval való megtöltése.
Műemléki  védettség  alatt  álló  épület  teljes  külső  felújítása,  eredeti  terveknek  megfelelő 
felújítására  kerül  sor,  a  belső  terek  átalakításra  kerülnek  és  könyvtár,  valamint  múzeumi 
kiállítótermek  kerülnek  kialakításra:  958,53  m2  hasznos  alapterület  teljes  felújítása  + 
elbontott  épület  rész  teljes  újjáépítés  150,83  m2  hasznos  alapterületen  +  külső  teraszok 
kialakítása,  felújítása  összesen:  5  db,  közmű  csatlakozások,  járda  kapcsolatok  kiépítése, 
zöldterület rendezés
- Sárrét Múzeum felújítása, nagygazdaház kialakítása.
Műemléki védelem alatt álló épület homlokzatának felújítása, belső épületgépészeti munkák 
megvalósítása, az épülethez tartozó nagygazdaház rekonstrukciója: 522 m2 nettó alapterületű 
műemléki  épület  felújítása,  falazatok,  villanyszerelés  (szerelvények,  vezeték  csere)  nyílás 
zárók cseréje különböző méretű ajtó 9 db, ablak 15 db, javítások 18 db ajtó, 19 db ablak, 
központi fűtés kialakítás, vizes blokk kialakítás

2. Szeghalom Város Művelődési Központ átrium udvar kialakítása, homlokzati nyílászárók 
cseréje:  rendezvénytér  kialakítás  146  m2  kültéri  burkolat  építés,  különböző  méretű  ajtó 
cseréje 6 db, különböző méretű ablak felújítása 8 db

3. Szeghalom Városi Tűzoltóság homlokzatának felújítása és nyílászárók cseréje: nyílás záró 
csere 91 db különböző méretű ablak 6 db különböző méretű ajtó, 720 m2 homlokzati felület 
felújítása

4. Szabadság tér, Kossuth tér, Nagy Miklós utca, Sétakert felújítása, átépítése.
-  Szabadság  tér  átépítése,  járdák,  kerékpárút  kialakítása,  útburkolatok  felújítása,  szökőkút 
építése, emlékmű helyreállítása, zöldterületek rendezése,  közvilágítás kialakítása.,  parkolók 
kialakítása:  térkő burkolatok 3.883 m2, aszfalt  burkolat felújítás 3.500 m2,   kerti szegély 
építés 2.174 fm,  kiemelt szegély építés 955 fm,  zárt csapadékvíz csatorna építés 378 fm, 
ivóvíz vezeték rekonstrukció  129 fm, emlékmű díszkerítés építés 35 fm, szobor áthelyezés 1 
db, szökőkút kialakítás 1 db,  közvilágítás átépítés: 26 db kandeláber és közvilágítási lámpa 
elhelyezés,  öntözővíz  hálózat  építés  194  fm,  hírközlő  kábel  kiváltás  510  fm,  kertépítés-
zöldterület rendezés
-  Műemléki  környezetben  lévő  Kossuth  tér  átépítése,  járdák,  kerékpárút  felújítása, 
díszburkolattal  való  ellátása,  útburkolatok  felújítása,  emlékmű  felújítása,  közvilágítás 
korszerűsítése,  zöldfelületek  rendezése,  parkolók  kialakítása:  térkő  burkolatok  3.587  m2, 
aszfalt burkolat felújítás 2.533 m2, kerti szegély építés 2.197 fm, kiemelt szegély + K szegély 
építés 765 fm, zárt csapadékvíz csatorna építés 243 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció  139 fm, 
emlékmű áthelyezés és felújítás  1 db,  közvilágítás átépítés: 13 db kandeláber és közvilágítási 
lámpa  elhelyezés,  öntözővíz  hálózat  építés  34  fm,  hírközlő  kábel  légvezeték  átépítés 
földkábelre 330 fm, kertépítés-zöldterület rendezés
-  Nagy  Miklós  utca  felújítása  közvilágítás  korszerűsítése,  járdák  felújítása,  zöldfelületek 
rendezése,  útburkolatok  felújítása,  parkolók  kialakítása,  telefon  és  villamos  vezetékek 
kiváltása: térkő burkolatok 643 m2, aszfalt burkolat felújítás 1.434 m2, járda szegély építés 



203 fm, kiemelt szegély építés 186 fm, kiemelt vízelvezető útszegélykő építés 431 fm, zárt 
csapadékvíz csatorna építés 202 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 148 fm, szennyvízcsatorna 
rekonstrukció  61  fm,  közvilágítás  átépítés:  10  db  kandeláber  és  közvilágítási  lámpa 
elhelyezés, zöldterület rendezés - utcabútorok
-  Sétakert  átépítése,  útburkolatok  felújítása,  közvilágítás  korszerűsítése,  zöldfelületek 
rendezése,  járdák,  kerékpárút  felújítása,  díszburkolattal  való  fedése,  parkolók  kialakítása, 
telefon és villamos vezetékek kiváltása: térkő burkolatok 3.049 m2, aszfalt burkolat felújítás 
6.320 m2, kerti szegély építés 2.839 fm, kiemelt szegély építés 1.180 fm, süllyesztett szegély 
építés 70 fm, zárt csapadékvíz csatorna építés 565 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 239 fm, 
közvilágítás  átépítés:  18  db  kandeláber  és  közvilágítási  lámpa  elhelyezés,  tarfó  bontás  - 
átterhelés öntözővíz hálózat építés 183 fm, hírközlő kábel légvezeték átépítés földkábelre 640 
fm, kertépítés - zöldterület rendezés
- Térfigyelő rendszer kialakítása Szeghalom Városában: 5 db térfigyelő kamera elhelyezés, 
optikai kábel építés 510 fm
3. A választott eljárás fajtája: általános egyszerű
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja  szerinti  eredménytelenségi  esetben  a  Kbt.  96.  §-ának  (1)  bekezdése  szerinti 
indokolás:--
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:--

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 13 ajánlat (22 
részajánlat)
1. részajánlati kör: 5 részajánlat
2. részajánlati kör: 5 részajánlat
3. részajánlati kör: 7 részajánlat
4. részajánlati kör: 5 részajánlat
6.  a)  Az  érvényes  ajánlatot  tevők  neve,  címe  és  ajánlatuknak  a  bírálati  szempont  –  az 
összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak  részszempontjai  –  szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
Borgula-Ép Kft. 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
Ellenszolgáltatás:
2. részajánlati kör: 4.100.328,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 5.125.410,-Ft
3. részajánlati kör: 12.009.605,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 15.012.006,-Ft
Jótállás ideje:
2. részajánlati kör: 60 hónap
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
2. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)
3. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)

FENSTHERM Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi u 72. 
Ellenszolgáltatás:
3. részajánlati kör: 14.840.166,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 18.550.208,-Ft
Jótállás ideje:
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
3. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)

Magyar Aszfalt Kft. 1135 Budapest. Szegedi u. 35-37. 
Ellenszolgáltatás:



4. részajánlati kör: 339.998.023,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 424.997.529,-Ft
Jótállás ideje:
4. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
4. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)

SADE-Magyarország Kft. 1117 Budapest, Budafoki u. 72-74. 
Ellenszolgáltatás:
4. részajánlati kör: 328.444.444,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 410.555.555,-Ft
Jótállás ideje:
4. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
4. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)

STABIL Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u 12.
Ellenszolgáltatás:
3. részajánlati kör: 10.000.199,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 12.500.249,-Ft
Jótállás ideje:
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
3. részajánlati kör: 150 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)

STRABAG-MML Kft. 1113 Budapest, Daróci u. 30. 
Bírálati részszempontok adatai:
Ellenszolgáltatás:
2. részajánlati kör: 5.305.029,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 6.631.286,-Ft
Jótállás ideje:
2. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
2. részajánlati kör: 133 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)

SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u.4-20 B/V. (1-3. részajánlati kör) és 
„Sárrét Fővárosa” Közös Vállalkozás  (4. részajánlati kör) (konzorciumi tag:  D-PROFIL 
Kft. 4030 Debrecen Ozmán u. 9.)
Ellenszolgáltatás:
1. részajánlati kör: 276.947.214,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 346.184.017,-Ft
2. részajánlati kör: 4.114.222,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 5.142.777,-Ft
3. részajánlati kör: 14.466.405,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 18.083.006,-Ft
4. részajánlati kör: 324.871.567,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 406.089.459,-Ft
Jótállás ideje:
1. részajánlati kör: 60 hónap
2. részajánlati kör: 60 hónap
3. részajánlati kör: 60 hónap
4. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
1. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)
2. részajánlati kör: 125 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)
3. részajánlati kör: 115 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)
4. részajánlati kör: 320 naptári nap (a munkaterület átadásától számítva)



b)** Az  a) pont  szerinti  ajánlatok  értékelése  a  következő  táblázatba  foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Az ajánlatok értékelését a mellékelt táblázat tartalmazza.
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár 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: Az ajánlatkérő 
számára legelőnyösebb ajánlat kapott 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz 
arányosítva került meghatározásra, aránypár alkalmazásával
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
CAEMENTARIUS-PLUSZ Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 5.
Indoklás:
Az ajánlatok  jogi-közbeszerzési  vizsgálatát  követően  az  ajánlatkérő  hiánypótlásra,  illetve 
indoklásadásra hívta fel az ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata 11. oldalán csatolt cégkivonata 60 napon túli keltezésű, így nem felel meg a 
kiírás feltételeinek, csatoljon előírt határidőben kelt cégkivonatot.

2. Ajánlata  25.  oldalán  a  teljesítésben  10%-ot  el  nem érő  alvállalkozókra  vonatkozó 
nyilatkozatot nem a 71. § (1) bekezdés a) pontja körében tüntette fel, pótolja a hiányt!

3. Ajánlata  37.  oldalán  csak  az  ajánlattevő  csatol  nyilatkozatot  a  felelősségbiztosítás 
kiterjesztéséről. A Dokumentáció 6.2.g) pontja alapján amennyiben nem kötvénnyel 
igazolja  az  előírt  tartalmú  biztosítás  meglétét,  a  biztosító  által  kiállított 
szándéknyilatkozatot  kell  csatolni.  Pótolja  a  hiányt  az  előírt  formai  és  tartalmi 
követelményeket tartalmazó szándéknyilatkozat benyújtásával!

4. Ajánlatában nem tesz nyilatkozatot a Dokumentáció 6.2.k) pontjában előírtakról.
5. Ajánlatában csak 2 évre vonatkozóan csatol beszámolót, amelyek közül is az egyik – 

saját nyilatkozata alapján – visszavonásra került. Csatolja az utolsó 3 lezárt üzleti évre 
vonatkozó beszámolóját! Felhívom a figyelmét arra, hogy a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az előtársasági időszak is lezárt üzleti évnek 
minősül.

6. Ajánlata 89. oldalán tett nyilatkozat nem tartalmazza a vezető tisztségviselő építőipari 
képzettségét, amely alkalmassági feltétel, pótolja a hiányt!

7. Ajánlatában nem nyilatkozik a P/2 alkalmassági előírás tekintetében, pótolja a hiányt!
8. Ajánlata  97.  oldalán  csatolt  referenciaigazolás  nem tartalmazza  a  kivitelezés  főbb 

műszaki,  mennyiségi  adatait.  Pótolja  a  hiányt  az  előírt  formai  és  tartalmi 
követelményeket tartalmazó referenciaigazolás benyújtásával!

9. Ajánlata 91. oldalán csatolt szakember nem csatol önéletrajzot és diplomamásolatot.
10. Ajánlata nem tartalmazza a felhívás V.7. 13. pontja szerint a kivitelezésben résztvevő 

személyekre vonatkozó szervezeti ábrát, pótolja a hiányt!
11. Ajánlata nem tartalmaz organizációs tervet a Dokumentáció 6.2.j) pontja alapján.
12. Ajánlata 137.. oldalon csatolt ütemterv nem 2009. december 19. napi kezdéssel indít. 

A  kiegészítő  tájékoztatásban  megadott  információ  szerint  az  ütemtervet  egy 
feltételezett 2009. december 19. napi kezdéssel kell elkészíteni. Pótolja a hiányt!

13. Az ajánlattételi felhívás V.7.21) pontjában az ajánlatkérő az alábbi előírást rögzítette:
Az ajánlatkérő  tájékoztatja  az ajánlattevőket,  hogy a tervezői  becsült  értéktől  való  
15%-os eltérés esetén alkalmazza a Kbt.  86. §-t. A hivatkozott  előírásra tekintettel 
adjon indoklást  az  ajánlatában a  3.  részajánlati  kör  tekintetében  megadott  kirívóan 
magasnak  értékelt  ellenszolgáltatással  kapcsolatban,  mivel  az  a  tervezői  becsült 
értéktől  több,  mint  15%-kal  magasabb.  Válasza  során  legyen  tekintettel  a 



Dokumentáció  4.2.1.  pontjában rögzítettekre,  mint  az  ajánlatkérő  által  lényegesnek 
tartott ajánlati elemekre.

A  hiánypótlási  felhívásban  megadott  hiánypótlási  határidőre  az  ajánlattevő  a  megjelölt 
hiányosságokat  nem pótolta,  így  ajánlata  nem felel  meg  az  ajánlatételi  felhívásban  és  a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

Dél-Konstrukt Kft., Rolló-MR Kft. Konzorcium 6724 Szeged Gyöngytyúk u. 26.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata 29. oldalán csatolt okiratban nem adott meg adatot, így abból nem állapítható 
meg, hogy nincs többségi befolyással bíró szervezet vagy csak nem jelölte meg azt, 
pótolja a hiányt a kiírás szerinti kérdésre adott egyértelmű válasszal!

2. Ajánlata  nem tartalmaz a kiírásnak megfelelő  felelősségbiztosítási  kötvényt  vagy a 
biztosító által kiadott szándéknyilatkozatot, pótolja a hiányt a Dokumentáció 6.2. g) 
pontja szerinti formai és tartalmi követelményekkel!

3. Ajánlatában sem műszaki-pénzügyi ütemtervet,  sem organizációs tervet nem csatol. 
Pótolja  a  hiányt  a  Dokumentáció  6.2.  j)  pontja  szerinti  formai  és  tartalmi 
követelményekkel!

4. Ajánlata 115. oldalán csatolt nyilatkozatban megadott adatok nem a mérlegadatokkal 
egyezőek. Pótolja a hiányt a kért évek teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti 
nettó árbevétel (forgalom) megadásával.

5. Ajánlatában  egyik  felelős  műszaki  vezető  esetében  sem állapítható  meg,  hogy  az 
ajánlattevő  tagja,  cégvezetője  vagy  alkalmazottja.  Amennyiben  ezen  személyt  az 
ajánlattevő  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  (pl.  megbízás) 
foglalkoztatja  vagy  kívánja  foglalkoztatni,  úgy  a  Dokumentáció  3.2.  pont  M/2. 
pontjában  előírtak  szerint  csatolnia  kell  a  felelős  műszaki  vezető  nyilatkozatát  a 
rendelkezésre állásról. Pótolja a hiányt!

6. Ajánlata 129. oldalán bemutatott szakember a benyújtott dokumentumok szerint nem 
felsőfokú  végzettségű.  Egyebekben  az  ő  tekintetében  a  felelős  műszaki  vezetői 
határozat  továbbképzési  kötelezettség  határidőre  történő  teljesítésének  feltételéhez 
kötött.  Igazolja  az  előírt  továbbképzési  kötelezettség  teljesítését  vagy  csatoljon 
kamarai  igazolást  arról,  hogy  a  felelős  műszaki  vezetői  jogosultsága  jelenleg  is 
fennáll. Amennyiben a nevezett szakember nem felsőfokú végzettségű, úgy az MV-
ÉP/ÉV kódszámnak megfelelő felelős műszaki vezető hiánypótlására köteles az összes 
előírt formai és tartalmi követelményekkel meghatározott formában.

7. Ajánlata nem tartalmazza a felhívás V.7. 13. pontja szerint a kivitelezésben résztvevő 
személyekre vonatkozó szervezeti ábrát, pótolja a hiányt!

A  hiánypótlási  felhívásban  megadott  hiánypótlási  határidőre  az  ajánlattevő  a  megjelölt 
hiányosságokat  nem pótolta,  így  ajánlata  nem felel  meg  az  ajánlatételi  felhívásban  és  a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

DB Konzorcium 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata  75.  oldalán csatolt  nyilatkozatot  a közös ajánlattevők mindegyikének meg 
kell tenni cégszerű aláírással külön-külön, pótolja a hiányt!



2. Ajánlata  83.  oldalán  csatolt  felelősségbiztosítási  kötvénye  nem felel  meg  a  kiírás 
feltételeinek,  ebben  az  esetben  a  Dokumentáció  előírása  szerint  a  biztosító  által 
kiállított  szándéknyilatkozatot  kell  csatolni  arról,  hogy  a  limitösszeget  elérő 
felelősségbiztosítás megkötésére hajlandó az ajánlattevő nyertessége esetén.

3. Ajánlata  415.  oldalán  MV-TV/A. kódszámú felelős  műszaki  vezetőt  igazol,  míg  a 
kiírás MV-TE/A kódszámú felelős műszaki vezető bevonását írta elő. Pótolja a hiányt 
az  összes  tartalmi  és  formai  követelménnyel  előírt  felelős  műszaki  vezető 
bemutatásával!

A hiánypótlás keretében az ajánlatkérő kérte, hogy az ajánlat 415. oldalán igazolt MV-TV/A. 
kódszámú  felelős  műszaki  vezető  helyett  a  kiírás  szerinti  MV-TE/A  kódszámú  felelős 
műszaki vezetőt mutasson be, az összes tartalmi és formai követelménnyel! Az ajánlattevő 
által  a  hiánypótlás  keretében az  MV-TE/A kódszámú felelős  műszaki  vezető  tekintetében 
becsatolt  kamarai  határozat  továbbképzési  kötelezettség  határidőre  történő  teljesítésének 
feltételéhez kötött, annak érvényessége nem került igazolásra. Mivel a hiánypótlás e körben 
nem  volt  megfelelő,  az  ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlatételi  felhívásban  és  a  
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

Az ajánlatkérő a hiánypótlás keretében kérte a Dokumentáció előírása szerint a biztosító által 
kiállított szándéknyilatkozat csatolását arról, hogy a limitösszeget elérő felelősségbiztosítás 
megkötésére  hajlandó  az  ajánlattevő  nyertessége  esetén.  A  Dokumentáció  az  érintett  4. 
részajánlati kör tekintetében 25 millió forint/kár és 100 millió forint/év limitösszegű, teljes 
körű építés-szerelési  biztosítást  írt  elő.  A hiánypótlás  keretében becsatolt,  a  biztosító  által 
kiadott szándéknyilatkozat kártérítési limitként csak „Ft/év” megjelölést tartalmaz, egyszer 25 
millió forint, egyszer 100 millió forint tekintetében. Függetlenül attól, hogy vélhetőleg elírás 
történt,  a  szándéknyilatkozat  így  nem igazolja  az  előírt  limitösszeg  biztosítását  az  egyes 
káresemények tekintetében. Mindezekre tekintettel, az  ajánlat  nem felel meg az ajánlatételi  
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ezért az a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

Iványi Építőmester Kft. 5900 Orosháza, Deák F. u. 14-16. fszt. 1.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata 69., 70., 72., 73., 74., 75. oldalán csatolt referencia nem műemlékvédelem 
alatt álló épületre vonatkozik, így az értékelésbe nem vonható be. 

2. Ajánlata 71. 76. oldalain csatolt referencia nem a hasznos, hanem az összalapterületet 
tartalmazza,  így abból nem állapítható meg az alkalmasság körében előírt  legalább 
1500 m2 hasznos alapterület megléte.

3. Ajánlata nem tartalmaz organizációs tervet a Dokumentáció 6.2.j) pontja alapján
4. Ajánlata nem tartalmazza a felhívás V.7. 13. pontja szerint a kivitelezésben résztvevő 

személyekre vonatkozó szervezeti ábrát, pótolja a hiányt!
5. Ajánlata  79.  oldalán  bemutatott  szakember  nem „AM” kódszámú  felelős  műszaki 

vezető, amely az 1. részajánlati körben alkalmassági alapkövetelmény. Pótolja a hiányt 
az összes tartalmi és formai követelménnyel előírt „AM” kategóriájú felelős műszaki 
vezető bemutatásával!

6. Ajánlata 248. oldalon csatolt ütemterv nem 2009. december 19. napi kezdéssel indít. A 
kiegészítő tájékoztatásban megadott információ szerint az ütemtervet egy feltételezett 
2009. december 19. napi kezdéssel kell elkészíteni.

Az ajánlatkérő a hiánypótlás keretében felhívta az ajánlattevőt, hogy ajánlata nem tartalmazza 
a felhívás V.7. 13. pontja szerint a kivitelezésben résztvevő személyekre vonatkozó szervezeti 



ábrát, kérte annak pótlását. Az ajánlattevő által a hiánypótlás keretében becsatolt szervezeti 
ábrában  nem  kerültek  feltüntetésre  a  kivitelezésben  résztvevő  személyek,  abban  csak 
szakterület szerinti megjelölések vannak. Mivel a hiánypótlás e körben nem volt megfelelő, az 
ajánlat  nem  felel  meg  az  ajánlatételi  felhívásban  és  a  dokumentációban,  valamint  a 
jogszabályokban meghatározott  feltételeknek,  ezért  az a Kbt.  88.  § (1) bekezdés f)  pontja 
alapján érvénytelen.

Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívás  V.7.21)  pontjában,  továbbá  a  Dokumentáció  5.9. 
pontjában az  ajánlati  biztosíték  rendelkezésre  bocsátásával  kapcsolatban  külön  felhívta  az 
ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása sem formai, sem tartalmi okból  
a Kbt. alapján nem lehetséges, mivel azt az ajánlattételkor kell igazolni.
Az ajánlattevő 2009.12.01. napján faxon megküldte az igazolást, hogy az ajánlati biztosíték 
összegét aznap átutalta az ajánlatkérő részére.
Az  ajánlati  biztosíték  hiánypótlás  keretében  való  pótlását  az  ajánlatkérő  előírásain  túl  a 
Közbeszerzési Döntőbizottság e tárgyban hozott határozatai is kizárják. Mivel az ajánlattevő  
a biztosítékot nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, így az ajánlat a Kbt. 
88. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.

KIPSZER Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi u. 24-36.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata  21.  oldalán  nem tesz nyilatkozatot  a  4.  számú melléklet  minta  szerint.  A 
2008. évi beszámoló kiegészítő mellékletében,  ajánlata 131. oldalán több gazdasági 
társaság  tekintetében  szolgáltat  információt  a  tulajdoni  részesedésre  vonatkozóan. 
Csatoljon  nyilatkozatot  a  a  Dokumentáció  6.2.e)  pontja  szerint,  vagy oldja  fel  az 
ellentmondást!

2. Ajánlata 145., 147. oldalán csatolt referenciaigazolás nem tartalmazza a térkő burkolás 
területét.  Pótolja  a  hiányt  az  előírt  formai  és  tartalmi  követelményeket  tartalmazó 
referenciaigazolás benyújtásával!

3. Ajánlata nem tartalmazza a felhívás V.7. 13. pontja szerint a kivitelezésben résztvevő 
személyekre  vonatkozó  szervezeti  ábrát,  illetve  az  nem  rögzíti  a  nevesített 
személyeket, pótolja a hiányt!

4. Ajánlatában  nem  mutat  be  MV-TE/A  (távközlés)  jogosultságú  felelős  műszaki 
vezetőt.  Pótolja a hiányt  az összes tartalmi  és formai  követelménnyel  előírt  felelős 
műszaki vezető bemutatásával!

5. Ajánlata nem tartalmaz organizációs tervet a Dokumentáció 6.2.j) pontja alapján
A  hiánypótlási  felhívásban  megadott hiánypótlási  határidőre  az  ajánlattevő  a  megjelölt 
hiányosságokat  nem pótolta,  így  ajánlata  nem felel  meg  az  ajánlatételi  felhívásban  és  a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

Az ajánlattevő által  benyújtott  ajánlatban, a teljes nettó vállalási ár bírálati részszempontja 
tekintetében, a 2. és 3. részajánlati köröknél egymástól eltérő tartalmú vállalások szerepelnek. 
Más  összeg  került  feltüntetésre  az  ajánlat  Felolvasólapján  (amely  a  bontási  eljárás  során 
ismertetésre került), mint az ajánlatban található részletes árajánlatokban.
A Közbeszerzési Döntőbizottság több eseti határozatában rögzítette, hogy az ajánlat egységes 
dokumentumot  képez.  Különösen a bírálati  részszempontok szerinti  vállalásokra  irányadó, 
hogy az ajánlatban rögzített adatok egymással nem lehetnek ellentmondásban. Az ajánlatkérő 
az ajánlat elbírálása során kizárólag az ajánlat vizsgálatát végezheti el, azon nem módosíthat.



A  Kbt.  Szerint  az  ajánlatkérő  az  ajánlati  felhívásban  meghatározott  feltételekhez,  az 
ajánlattevő  pedig  az  ajánlatához  kötve  van.  A  felhívásból,  illetve  a  dokumentációból 
megállapítható,  hogy  az  ajánlatkérő  a  teljes  nettó  vállalási  ár  bírálati  részszempont 
tekintetében részajánlati körönként egy ajánlat megadására adott lehetőséget, e tekintetben is 
kizárta a több változatú ajánlat tételét. Az ajánlattevő ajánlatában a 2. és 3. részajánlati kör 
esetében az említett  részszempont tekintetében a felhívásban megfogalmazottaktól eltérően 
két tényállás szerepel, ezért az ajánlat a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen. Ezen tény 
alól nem mentesítő körülmény az sem, hogy az ajánlatban elírás történt.
A Kbt. 2009. április 1. napján hatályba lépett módosításában külön kiemeli a jogalkotó, hogy 
a  hiánypótlás  nem  eredményezheti  az  ajánlat  azon  elemeinek  módosítását,  amelyek  az  
ajánlatkérő által – az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban – megadott közbeszerzési  
műszaki  leírásra  vonatkozó  szakmai  ajánlat  részét  képezik,  továbbá  amelyek  a  81.  §  (4)  
bekezdése szerint értékelésre kerülnek /83. § (6)/. Erre tekintettel a hiba hiánypótlás keretében 
történő orvoslására sem volt lehetőség.

STRABAG-MML Kft. 1113 Budapest, Daróci u. 30. (1. és 3. részajánlati kör tekintetében)
Indoklás:
Az ajánlatok  jogi-közbeszerzési  vizsgálatát  követően  az  ajánlatkérő  hiánypótlásra,  illetve 
indoklásadásra hívta fel az ajánlattevőt az alábbi tartalommal.

1. Az ajánlatának 9. oldalán szereplő, cégszerű aláíráshoz készített meghatalmazás nem 
elfogadható. A cég taggyűlése határozta meg a társasági szerződésben a cégjegyzésre 
jogosultak körét és aláírásuk módját. A Gt. 29. § (2) bekezdése alapján: „A vezető 
tisztségviselők  az  ügyek  meghatározott  csoportjaira  nézve  a  gazdasági  társaság 
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.”. Ennek megfelelően a cégjegyzésre 
illetve képviseletre jogosult csak konkrét ügyben a saját nevében és helyette történő 
eljárásra  adhat  meghatalmazást  (ügyleti  képviselet),  az  általános  cégképviselettel 
(szervezeti képviselettel) az ügyvezetők egyetlen személyt sem hatalmazhatnak fel, az 
a  taggyűlés  hatásköre.  Kérjük,  hogy  pótolja  a  hiányt  jogszerű  meghatalmazás 
benyújtásával, vagy a nyilatkozatoknak a cégképviseletre jogosult általi aláírással.

2. Ajánlatában csak az elmúlt 2 év beszámolóját csatolja arra hivatkozással (ajánlat 187. 
oldal), hogy a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A §. (1) bekezdés b) pontja alapján 
a  közösségi  értékhatár  felét  meghaladó  értékű  közbeszerzési  eljárásokban  csak  a 
megalakulásra tekintettel írható elő beszámoló benyújtása. A jelen eljárás értéke nem 
haladja meg a közösségi értékhatár felét (részajánlati körönként), így ez a szabály nem 
vonatkozik a jelen eljárásra. Pótolja a hiányt!

3. Ajánlata  193.  és  195.  oldalán  csatolt  referencia  nem  tartalmazza  a  főbb  műszaki 
mutatókat,  illetve – a cégkivonatból megállapíthatóan – az az átalakulást  megelőző 
jogelődje részére került kiállításra. Igazolja, hogy a referencia felhasználására jogosult 
és pótolja a referencia formai (főbb műszaki mutató) hiányosságát!

4. Ajánlatában a 3. részajánlati kör tekintetében 33 nap teljesítési határidőt vállal, míg 
ezzel  ellentmondó  az  ajánlata  627.  oldalán  csatolt  műszaki  ütemterv.  Oldja  fel  az 
ellentmondást!

5. Ajánlata nem tartalmaz organizációs tervet a Dokumentáció 6.2.j) pontja alapján.
6. Az ajánlattételi felhívás V.7.21) pontjában az ajánlatkérő az alábbi előírást rögzítette:

Az ajánlatkérő  tájékoztatja  az ajánlattevőket,  hogy a tervezői  becsült  értéktől  való  
15%-os eltérés esetén alkalmazza a Kbt.  86. §-t. A hivatkozott  előírásra tekintettel 
adjon  indoklást  az  ajánlatában  az  1.  és  2.  részajánlati  kör  tekintetében  megadott 
kirívóan  alacsonynak,  illetve  magasnak  értékelt  ellenszolgáltatással  kapcsolatban, 
mivel az  a tervezői becsült értéktől  több, mint 15%-kal alacsonyabb (1. részajánlati 
kör),  illetve  magasabb  (2.  részajánlati  kör).  Válasza  során  legyen  tekintettel  a 



Dokumentáció  4.2.1.  pontjában rögzítettekre,  mint  az  ajánlatkérő  által  lényegesnek 
tartott ajánlati elemekre.

Az ajánlatkérő  a  hiánypótlás  keretében felhívta  az  ajánlattevőt,  hogy az  ajánlatában  a  3. 
részajánlati kör tekintetében vállalt 33 nap teljesítési határidőt, illetve az ezzel ellentmondó az 
ajánlata  627.  oldalán  csatolt  műszaki  ütemterv  szerinti  teljesítési  határidő  közötti 
ellentmondást  oldja  fel  Az ajánlattevő  a  becsatolt  hiánypótlásban  nyilatkozott,  hogy a  3. 
részajánlati kör tekintetében ajánlatuk Felolvasólapján elgépelés történt, a 33 napos teljesítési 
határidő helyesen 133 nap. A Kbt. 2009. április 1. napján hatályba lépett módosításában külön 
kiemeli  a  jogalkotó,  hogy  a  hiánypótlás  nem  eredményezheti  az  ajánlat  azon  elemeinek  
módosítását, amelyek az ajánlatkérő által – az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban 
– megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá 
amelyek  a  81.  §  (4)  bekezdése  szerint  értékelésre  kerülnek /83.  §  (6)/.  Erre  tekintettel  a 
gépelési hiba hiánypótlás keretében történő orvoslására nincs lehetőség.
A Közbeszerzési Döntőbizottság több eseti határozatában rögzítette, hogy az ajánlat egységes 
dokumentumot  képez.  Különösen a bírálati  részszempontok szerinti  vállalásokra  irányadó, 
hogy az ajánlatban rögzített adatok egymással nem lehetnek ellentmondásban. Az ajánlatkérő 
az ajánlat elbírálása során kizárólag az ajánlat vizsgálatát végezheti el, azon nem módosíthat.
A  Kbt.  Szerint  az  ajánlatkérő  az  ajánlati  felhívásban  meghatározott  feltételekhez,  az 
ajánlattevő  pedig  az  ajánlatához  kötve  van.  A  felhívásból,  illetve  a  dokumentációból 
megállapítható,  hogy az ajánlatkérő  a teljesítési határidő  bírálati részszempont tekintetében 
részajánlati körönként egy ajánlat megadására adott lehetőséget, e tekintetben is kizárta a több 
változatú ajánlat tételét. Az ajánlattevő ajánlatában a 3. részajánlati kör esetében az említett 
részszempont tekintetében a felhívásban megfogalmazottaktól eltérően két tényállás szerepel, 
a hiánypótlás keretében az ellentmondás feloldására nem került sor, a válasz elfogadása az 
ajánlat  módosítását eredményezte volna, ezért  az ajánlat a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján 
érvénytelen.

Az  ajánlatkérő  indoklást  kért  az  ajánlattevőtől  az  1.  és  2.  részajánlati  kör  tekintetében 
megadott  kirívóan alacsonynak, illetve magasnak értékelt  ellenszolgáltatással  kapcsolatban, 
az Ajánlattételi felhívás előírásaira is tekintettel. Az 1. részajánlati kör tekintetében a kirívóan 
alacsonynak  értékelt  ellenszolgáltatással  kapcsolatban  adott  indoklást  az  ajánlatkérő  nem 
fogadta el, mivel az ajánlattevő nem adott objektív alapú indoklást a kirívóan alacsonynak 
értékelt  ellenszolgáltatás  gazdasági  ésszerűséggel  összeegyeztethetőségére,  sőt  válaszában 
nem tért ki a Dokumentáció 4.2.1. pontjában rögzített és az indokláskérésben külön kiemelt 
alábbi elemekre:
a) irányadónak kell  tekinteni az építőiparban használt  élőmunka szükségleti  normatívákat,  
illetve
b)  az  Építőipari  Ágazati  Kollektív  Szerződésben  évente  meghatározott  Ágazati  Bértarifa 
Megállapodásban  szereplő  minimális  szakmunkás  alapbér  alapján  kiszámított,  szakmai  
ajánlásban rögzített minimális építőipari rezsióradíjat,
Az ajánlatkérő hivatkozott előírásain túl a Kbt. 86. §-a előírja, hogy
(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági 
ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.
(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati 
ár – a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban,  illetve  kollektív  szerződésben  vagy  a  miniszter  által  az  ágazatra,  alágazatra  kiterjesztett 
szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.

Az  ajánlattevő  csak  arról  nyilatkozott,  hogy  „a  munkabérek  minden  esetben  elérik  az 
ágazatban  szokásos  árszintet  …”.  Ezen  túlmenően  előadta,  hogy  a  megadott  munkadíj 
tartalmazza  a  közvetlen  költségek,  az  építéshelyi  általános  költségek,  a  vállaltirányítási 
általános  költségek,  az  előfinanszírozás  kamatköltségeit,  a  műszaki  és  személyi  fejlesztés 



alapjául  szolgáló  nyereséget  is.  Ezen  indoklás  semmilyen  elemében  nem  tér  ki  a 
Dokumentációban  és  az  indokláskérésben  meghatározottakra,  így  különösen  a  mellékelt, 
mintavétel szerűen rögzített egyes óradíjakra.

Az ajánlattevő nyilatkozata egyértelmű számok, normadíjak, indokolt egységárak helyett csak 
általánosságokban indokolja ajánlatát.  A nyilatkozat  ezért  nem fogadható el,  mivel  a fenti 
feltételek meglétét, betartását nem támasztja alá.
Néhány tételnek az általa megjelölt normagyűjtemény alapján /TERC/ történő megbontásával 
a fenti táblázat szerinti rezsióradíjak mutathatok ki, melyek az  Építőipari Ágazati Kollektív  
Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális  
szakmunkás alapbér alapján a nettó szakmunkásbért éppen fedezik, a nyilatkozatban említett 
járulékokat nem. A munkabér tekintetében a nyilatkozat szerinti projektárak nem léteznek.

Az ajánlattevő indoklásában jelezte továbbá, hogy nem tartja kirívóan alacsonynak a vállalási 
árát.
Az ajánlattevő ismerte a kiírás feltételeit, amelynek fent hivatkozott részében egyértelműen 
előírásra került, hogy az ajánlatkérő milyen vállalásokat értékel kirívóan alacsonynak. Erre 
vonatkozóan  az  eljárás  során  észrevételt  nem  tett.  Az  ajánlatok  ismeretében,  utólag 
észrevételezi,  hogy  a  fentieket  magára  nézve  nem  ismeri  el.  Az  ajánlatkérő  nem  ezek 
átlagához határozta meg a feltételeket, hanem előre előírt feltételként rögzítette.

Mindezekre  tekintettel  az  indoklásadásban  rögzítettek  nem  adnak  magyarázatot  az 
élőmunkaerő díjának kirívóan alacsony mértékére, amely lényegesen alacsonyabb a 290/2007. 
(X.31.) Kormányrendeletben meghatározott elemeket tartalmazó vállalkozói díjnál (minimális 
építőipari  rezsióradíj:  1.900,-Ft  /  óra),  így  mivel  az  ajánlat  kirívóan  alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmaz, az a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelen.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. részajánlati kör: SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u.4-20 B/V.
Ellenszolgáltatás összege:  276.947.214,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
2. részajánlati kör: Borgula-Ép Kft. 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
Ellenszolgáltatás  összege:  4.100.328,-Ft  +  25% ÁFA, ajánlata  kiválasztásának  indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
3. részajánlati kör: STABIL Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u 12.
Ellenszolgáltatás összege:  10.000.199,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
4.  részajánlati  kör: „Sárrét  Fővárosa”  Közös  Vállalkozás 1117  Budapest,  Irinyi  József 
u.4-20. B/V.
Ellenszolgáltatás összege:  324.871.567,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat

b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2. részajánlati kör: SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u.4-20 B/V.
Ellenszolgáltatás  összege:  4.114.222,-Ft  +  25% ÁFA, ajánlata  kiválasztásának  indoka:  az 
összességében második legelőnyösebb ajánlat
3. részajánlati kör: Borgula-Ép Kft. 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
Ellenszolgáltatás összege:  12.009.605,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében második legelőnyösebb ajánlat
4. részajánlati kör: SADE-Magyarország Kft. 1117 Budapest, Budafoki u. 72-74.



Ellenszolgáltatás összege:  328.444.444,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében második legelőnyösebb ajánlat
9. a)  A  nyertes  a  kizáró  okok  igazolására  szolgáló  dokumentumokat  ajánlatával  együtt 
benyújtotta-e?
1. részajánlati kör: részben
2. részajánlati kör: részben
3. részajánlati kör: igen
4. részajánlati kör: részben

b)* A nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb ajánlatot  tevő a  kizáró  okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
2. részajánlati kör: részben
3. részajánlati kör: részben
4. részajánlati kör: részben
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó/k  neve és címe,  továbbá a  közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részajánlati kör:
ORNAMENT  2000  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (3527  Miskolc,  Kandó 
Kálmán tér 3/B.) – ácsmunka, vakolás és rabicolás
2. részajánlati kör:
Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) – asztalosszerkezetek elhelyezése
3. részajánlati kör:--
4. részajánlati kör:--

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
2. részajánlati kör:
ORNAMENT  2000  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (3527  Miskolc,  Kandó 
Kálmán tér 3/B.) – ácsmunka, vakolás és rabicolás
3. részajánlati kör:
Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) – bádogozás, felületképzés
4. részajánlati kör:
RelidBau Kézműépítő Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 1.) – út- és közműépítés
11.*  A  közbeszerzésnek  az  a  része,  amelyre  az  ajánlattevő  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részajánlati kör:
csapadékvíz  elvezetés,  ivóvíz-  és  szennyvízvezeték,  öntözőhálózat,  közvilágítás, 
környezetvédelem, szökőkút, távközlés, hírközlés, térfigyelő kamera, elektromos hálózat
2. részajánlati kör:--
3. részajánlati kör:
nyílászáró elhelyező munka
4. részajánlati kör:
csapadékvíz  elvezetés,  ivóvíz-  és  szennyvízvezeték,  öntözőhálózat,  közvilágítás, 
környezetvédelem, szökőkút, távközlés, hírközlés, térfigyelő kamera, elektromos hálózat

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
2. részajánlati kör:
csapadékvíz  elvezetés,  ivóvíz-  és  szennyvízvezeték,  öntözőhálózat,  közvilágítás, 
környezetvédelem,  szökőkút,  öntöző-hálózat,  távközlés,  hírközlés,  térfigyelő  kamera, 
elektromos hálózat
3. részajánlati kör:--



4. részajánlati kör:
tervezés,  mérnöki  szolgáltatás,  biztosítás  kötés,  földmunkák  egy  része,  műtárgyakhoz 
kapcsolódó  építészeti  –  gépészeti  –  energiaellátási  –  irányítástechnikai  –  techn.  szerelési 
munkák  egy része,  informatikai  rendszer  kiépítése,  lakatosipari  munkák,  bontási  munkák, 
úthelyreállítás,  aszfaltozás,  közmű kiváltások,  csőfektetési  munkák egy része,  közvilágítás, 
talajtömörség vizsgálatok, minőségvizsgálatok, geodéziai munkák, vagyonvédelem és – őrzés, 
szakfelügyeletek,  régészeti  munkák,  anyagbeszerzés,  szállítás,  veszélyes  hulladék  kezelés, 
kertészeti munkák, szobrászat, műemlékvédelem
12.*  Hirdetmény  nélküli tárgyalásos  eljárás  esetén  az  eljárás  alkalmazását  megalapozó 
körülmények ismertetése:--
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2009.12.29.
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010.01.05.
14.* Egyéb információk:
Az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:
A Kbt. előírásainak megfelelően a kizáró okok igazolása az alábbiak szerint történhet:
63. §  (1) Az ajánlattevőnek és  – a 71.  § (1) bekezdésének  b)  és  c)  pontja,  valamint  (5)  
bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 
szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,  
valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá,  
illetőleg jogosult ezt igazolni,
b)  az  ajánlattevő  (közös  ajánlattétel  esetén  ajánlattevők)  nyertessége  esetén  az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a (2)–(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése 
szerint  kell  igazolnia,  hogy  nem  tartozik  a  60.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  –  ha  az  
ajánlatkérő  azt  előírta  –  a  61.  §  (1),  illetőleg  (2)  bekezdésének  hatálya  alá,  ha  ezt  az  
ajánlatban nem igazolta.
A  fent  hivatkozott  előírásoknak  megfelelően  a  közbeszerzési  eljárásban  nyertes 
ajánlattevőknek,  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe 
venni  kívánt  alvállalkozóiknak,  továbbá  az  ajánlattevő  számára  erőforrást  nyújtó 
szervezeteknek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül az alábbi igazolásokat kell 
benyújtaniuk.
1. részajánlati kör:
SWIETELSKY Mo. Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző  által  ellenjegyzett  nyilatkozatot  (a  hatályos  tartalommal!),  mivel  az  ajánlatban 
becsatolt igazolás 90 napnál régebbi volt.
ORNAMENT 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző  által  ellenjegyzett  nyilatkozatot  (a  hatályos  tartalommal!),  mivel  az  ajánlatban 
becsatolt igazolás nem a hatályos jogszabályszöveget tartalmazta.
2. részajánlati kör:
Borgula-Ép Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző  által  ellenjegyzett  nyilatkozatot  (a  hatályos  tartalommal!),  APEH  és  VPOP 
igazolást!
Bólem Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző  által  ellenjegyzett  nyilatkozatot  (a  hatályos  tartalommal!),  APEH  és  VPOP 
igazolást!



3. részajánlati kör:--
4. részajánlati kör:
SWIETELSKY Mo. Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző  által  ellenjegyzett  nyilatkozatot  (a  hatályos  tartalommal!),  mivel  az  ajánlatban 
becsatolt igazolás 90 napnál régebbi volt.

A fentiekkel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés i) pontjára, amely alapján az ajánlat érvénytelen, ha:
i)  az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát  meghaladó mértékben igénybe  
venni kívánt alvállalkozója,  továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az  
eredményhirdetést  követő  nyolc  napon belül  nem igazolta,  hogy nem tartozik  a  60.  §  (1)  
bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti  
kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.
15.*  Hivatkozás  az  előzetes  összesített  tájékoztatóra,  illetőleg  az  időszakos  előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:--
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének / 
megküldésének napja: K.É.-20598/2009. (közzététel: 2009.10.23.)
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. december 9. 10 óra 30 perc
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. december 8.
19.* Az összegezés javításának indoka:--

………………………………….
 Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd


