
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: hazai forrásokból megvalósuló építési beruházások

8 részajánlati kör:

1. Óvodák fűtés korszerűsítése
Fáy úti óvoda központi fűtés és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
Petőfi úti óvoda központi fűtés és használati melegvíz ellátás korszerűsítése

2. Általános iskola Dózsa úti épületének burkolat felújítása
Mennyiség: 9 tanterem 552 m2 nagy kopás állóságú linóleum
Folyosók (I-II emelet) 273 m2 nagy kopás állóságú hideg burkolat

3. A szeghalmi egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása
Mennyiség: közlekedők, vizes blokkok hideg burkolat készítés 450 m2
meleg burkolat készítés 220 m2
Külső–belső nyílászáró csere 31 db ajtó, 40 db ablak
radiátor csere 22 db
villamos szerelvények és vezetékek cseréje

4. A Táncsis, Torda, Kolozsvári és Újtelep XX. utca útépítése
Mennyiség: 722 fm burkolat építés 3-3.5 f. pálya szélességgel
Szerkezet: 10 cm homokos kavics ágyazat, 20 cm kohósalak kiékelve,
4 cm kiegyenlítő apró zuzalék, 5 cm JU-11 aszfalt kötő réteg,
3,5 cm AC-11 aszfalt kopó réteg

5. Az Arany-Újtelep X-XIII, Arany-Újtelep I-III.Széchenyi-Baross G., Dózsa- Tildy utca 
összekötő járdáinak felújítása
Mennyiség:
- Arany J. utca (Újtelep X-XIII u. között) 456 fm beton burkolat
- Arany J. utca (Újtelep I-III.u. között) 245 fm beton burkolat
- Széchenyi (Kazinczy-Baross u. között) 154 fm beton burkolat
- Tildy-Dózsa összekötő 212 fm térkő burkolat 
Egységesen l m szélességben

6. A Gyarmatoldali temető bekötő útjának felújítása
Mennyiség: 129,35 fm, 4-4,5 m szélességben, változó vastagságú AC-11
kiegyenlítő réteg és 5 cm AC-11 kopóréteg bedolgozásával

7. A szeghalmi Somogyi B. és Bacsó B. utak rekonstrukciója
Mennyiség: 913,04 fm, 6 m pálya szélességben, változó vastagságú AC-11
kiegyenlítő réteg 5 cm AC-11 kopóréteg bedolgozásával

8. Kinizsi utca hiányzó közvilágítás kiépítése
Mennyiség: 319 fm földkábel és 1.336 fm szigetelt szabadvezeték építés
48 db oszlop és 48 db közvilágítási lámpa elhelyezés

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): 12 ajánlat (21 
részajánlat)
1. részajánlati kör: 2 részajánlat
2. részajánlati kör: 2 részajánlat
3. részajánlati kör: 5 részajánlat
4. részajánlati kör: 2 részajánlat
5. részajánlati kör: 2 részajánlat
6. részajánlati kör: 2 részajánlat
7. részajánlati kör: 2 részajánlat
8. részajánlati kör: 4 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):
Békés-Bau Kft. 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
Ellenszolgáltatás:
2. részajánlati kör: 5.890.759,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 7.363.449,-Ft
3. részajánlati kör: 19.931.482,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 24.914.353,-Ft
Jótállás ideje:
2. részajánlati kör: 60 hónap
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
2. részajánlati kör: 2010.04.07. (év / hónap / nap)
3. részajánlati kör: 2010.04.15. (év / hónap / nap) 

Blaskó György EV. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1.
Ellenszolgáltatás:
2. részajánlati kör: 5.696.859,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 7.121.074,-Ft
3. részajánlati kör: 18.048.934,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 22.561.168,-Ft
Jótállás ideje:
2. részajánlati kör: 60 hónap
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
2. részajánlati kör: 2010.05.10. (év / hónap / nap)
3. részajánlati kör: 2010.05.10. (év / hónap / nap)

Borgula-Ép Kft. 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
Ellenszolgáltatás:
3. részajánlati kör: 17.623.890,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 22.029.863,-Ft
Jótállás ideje:
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
3. részajánlati kör: 2010. április 15. (év / hónap / nap)

DÉLMAVILL-VIS ANIMI Konzorcium 5700 Gyula, Köröspart u. 120.
(Konzorcium tagjai: DÉLMA-VILL Kft., VIS-ANIMI Kft.)
Ellenszolgáltatás:



8. részajánlati kör: 8.795.764,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 10.994.705,-Ft
Jótállás ideje:
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
3. részajánlati kör: 2010. április 15. 

Innoszer Kft. 5700 Gyula, Kőműves u. 11/4.
Ellenszolgáltatás:
1. részajánlati kör: 13.864.877,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 17.331.097,-Ft
3. részajánlati kör: 19.419.511,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 24.274.389,-Ft
Jótállás ideje:
1. részajánlati kör: 60 hónap
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
1. részajánlati kör: 2010.04.15. (év / hónap / nap)
3. részajánlati kör: 2010.04.30. (év / hónap / nap)

MEZEI-VILL Kft. 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. 
Ellenszolgáltatás:
8. részajánlati kör: 11.849.272,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 14.811.590,-Ft
Jótállás ideje:
8. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
8. részajánlati kör: 2010. április 14. 

STABIL Ménöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.
Ellenszolgáltatás:
3. részajánlati kör: 19.000.002,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 23.750.003,-Ft
Jótállás ideje:
3. részajánlati kör: 60 hónap
Teljesítési határidő:
3. részajánlati kör: 2010. április 15. (év / hónap / nap)

SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20 B/V. 
Ellenszolgáltatás:
4. részajánlati kör: 20.739.116,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 25.923.895,-Ft
5. részajánlati kör: 7.760.786,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 9.700.983,-Ft
6. részajánlati kör: 4.473.853,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 5.592.316,-Ft
7. részajánlati kör: 22.900.333,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 28.625.416,-Ft
Jótállás ideje:
4. részajánlati kör: 36 hónap
5. részajánlati kör: 36 hónap
6. részajánlati kör: 36 hónap
7. részajánlati kör: 36 hónap
Teljesítési határidő:
4. részajánlati kör: 2010. május 10. (év / hónap / nap)
5. részajánlati kör: 2010. május 10. (év / hónap / nap)
6. részajánlati kör: 2010. május 10. (év / hónap / nap)
7. részajánlati kör: 2010. május 10. (év / hónap / nap)



TUFA CSOBOG Kft. 5520 Szeghalom, Bocskai u 42/8.
Ellenszolgáltatás:
1. részajánlati kör: 13.474.082,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 16.842.602,-Ft
Jótállás ideje:
1. részajánlati kör: 36 hónap
Teljesítési határidő:
1. részajánlati kör: 2010. április 10. (év / hónap / nap)

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:
Blaskó György EV. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1. (3. részajánlati kör tekintetében)
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata  nem  folyamatos  oldalszámozással  ellátott,  illetve  a  tartalomjegyzék  sem 
oldalszámozott. Pótolja a hiányt a bontás helyén való teljesítéssel!

2. Ajánlata 9. oldalán csak a meglévő felelősségbiztosításról nyilatkozik, arról nem, hogy 
azt  a  nyertessége  esetén  kiterjeszti  a  tárgyi  munkára.  Pótolja  a  nyilatkozatot  a 
Dokumentáció 6.2.d) pontja alapján!

3. Ajánlata  13.  oldalán  csatolt  referenciaigazolás  nem tartalmazza  a  kivitelezés  főbb 
műszaki,  mennyiségi  mutatóit,  valamint  a  megrendelő  részéről  információt  nyújtó 
személy  nevét.  Pótolja  a  hiányt  a  megfelelő  formai  követelményeket  tartalmazó 
referenciaigazolás benyújtásával!

4. Ajánlata 14. oldalán megjelölt vezető tisztségviselő az ajánlattevő tekintetében nem 
egyértelmű,  hogy  vezető  tisztségviselői  státuszt  tölt-e  be.  Tegye  egyértelművé  az 
ajánlatát  a megnevezett  személy státuszának megadásával  vagy pótolja a hiányt  az 
ajánlattevő vezető tisztségviselője megjelölésével, annak végzettsége, képzettsége és 
gyakorlati ideje megadásával! 

5. Ajánlata  14.  oldalán  bemutatott  felelős  műszaki  vezető  nem  az  ajánlattevő  tagja, 
égvezetője  vagy  munkavállalója.  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. Ajánlatában  nem  mutat  be  MV-Ép/ÉV  kódszámú  felelős  műszaki  vezetőt  a  3. 
részajánlati  körhöz,  pótolja  a hiányt  az előírt  formai  és tartalmi  követelményeknek 
megfelelő igazolások benyújtásával!

7. Ajánlata nem tartalmazza a Dokumentáció 6.2.g) pontja alapján műszaki ütemtervet 
valamint a kivitelezéssel érintett területek tervezett organizációját, pótolja a hiányt.

Az ajánlatkérő a hiánypótlás keretében kérte pótolni az MV-Ép/ÉV kódszámú felelős műszaki 
vezetőt  a  3.  részajánlati  kör  tekintetében,  az  előírt  formai  és  tartalmi  követelményeknek 



megfelelő  igazolások  benyújtásával!  A  felelős  műszaki  vezetővel  kapcsolatban  kötelező 
előírás  volt,  hogy  az  felsőfokú  végzettségű  személy  legyen  és  ennek  igazolására  kérte 
ajánlatkérő  csatolni  a diploma másolatát.  Az ajánlattevő által  a hiánypótlásban bemutatott 
szakember  nem  rendelkezik  felsőfokú  végzettséggel,  középfokú  végzettséget  tudott  csak 
igazolni.  Mindezekre  tekintettel  az  ajánlattevő  nem  felel  meg  a  szerződés  teljesítéséhez  
szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

COLAS ÚT Építőipari Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata 143. oldalán csatolt referenciaigazolásból nem állapítható meg, hogy azt ki 
írta alá, hiszen sem cégnév, sem bélyegző nem igazolja azt,  illetve annak kiállítása 
Budapesten kelt,  a  megrendelő  székhelye  viszont  nem Budapest.  A Kbt.  68.  §  (2) 
bekezdés szerint a referenciaigazolást a megrendelőnek kell aláírnia. Pótolja a hiányt a 
megfelelő  formai  követelményeket  tartalmazó  referenciaigazolás  benyújtásával! 
Amennyiben a Mérnök állította ki a referenciát, úgy csatoljon igazolást arról, hogy a 
megrendelő a referenciakiadására vonatkozó jogát átadta a Mérnök részére, ebben az 
esetben  a  referenciaigazolás  nem  tartalmazza  az  információt  nyújtó  személy 
telefonszámot.

2. Ajánlata  161. oldalon csatolt  Önéletrajz  nem tartalmazza a  szakember  végzettségét 
(felsőfokú), a megadott okleveles építőmérnök képzettségnek minősül.

3. Ajánlata 175. oldalon csatolt  nyilatkozata  nem tartalmaz bemutatást  az előírt  üzem 
tekintetében,  annak  csak  Szeghalomtól  való  távolságát  adta  meg,  továbbá  nem 
állapítható meg az sem, hogy az erőforrást nyújtó szervezet miként rendelkezik ezen 
üzem felett. Nem csatolt továbbá az üzem tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult 
személytől származó szándéknyilatkozatot. Pótolja a hiányt!

4. A beadott CD nem olvasható, 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.

DÉLVILL Kft. 5650 Mezőberény, V. ker. 109. sz.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlatában nem nyilatkozik a Dokumentáció 6.2.e) pontjában előírtak szerint, pótolja 
a hiányt!

2. Ajánlata 40. oldalán csatolt nyilatkozat nem felel meg a Kbt. 68. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak,  így  a  bírálatba  nem  vonható  be.  Ajánlata  41-43.  oldalain  csatolt 
referenciák  nem  tartalmazzák  a  kivitelezés  főbb  műszaki,  mennyiségi  adatait,  az 
ellenszolgáltatás  összegét,  a  szerződést  kötő  másik  fél  részéről  információt  adó 
személy nevét és telefonszámát. Pótolja a hiányt a megfelelő formai követelményeket 
tartalmazó referenciaigazolás benyújtásával!

3. A vezető tisztségviselőnek nem adta meg a gyakorlati idejét, pótolja a hiányt!
4. Ajánlatában  a  felelős  műszaki  vezetőként  megjelölt  szakember  nem  csatol 

önéletrajzot, pótolja a hiányt!



5. Ajánlata nem tartalmazza a Dokumentáció 6.2.g) pontja alapján műszaki ütemtervet 
valamint a kivitelezéssel érintett területek tervezett organizációját, 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.
Az ajánlattevő ajánlata felolvasólapján a bírálati részszempontok körében a kiírásban szereplő 
teljesítési határidő helyett a fizetési határidő tekintetében nyilatkozott. 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 bírálati  részszempontok körében hiányzó 
adat  hiánypótlás  keretében történő orvoslására nem volt  lehetőség.  Mindezekre tekintettel, 
mivel az ajánlattevő az egyik bírálati részszempont körében nem tett vállalást,  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.

VILLJAV Kft. 4033 Debrecen, Zelizy D. u. 16.
Indoklás:
Az ajánlatok jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az 
ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

1. Ajánlata  81. oldalán bemutatott  felelős műszaki  vezető középfokú végzettségű,  így 
nem  felel  meg  a  kiírás  M/2.  pontjában  előírt  „felsőfokú  végzettség”  kitételének, 
mutasson  be  az  előírás  szerinti  szakembert  az  előírt  formai  és  tartalmi 
követelményekkel.

2. Ajánlata nem tartalmazza a Dokumentáció 6.2.g) pontja alapján a kivitelezéssel 
érintett területek tervezett organizációját, 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.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. részajánlati kör: TUFA CSOBOG Kft. 5520 Szeghalom, Bocskai u 42/8.
Ellenszolgáltatás összege: 13.474.082,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
2. részajánlati kör: Blaskó György EV. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1.
Ellenszolgáltatás  összege:  5.696.859,-Ft  +  25% ÁFA, ajánlata  kiválasztásának  indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
3. részajánlati kör: Borgula-Ép Kft. 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
Ellenszolgáltatás összege: 17.623.890,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
4. részajánlati kör: SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20 B/V.
Ellenszolgáltatás összege:  20.739.116,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
5. részajánlati kör: SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20 B/V.
Ellenszolgáltatás  összege:  7.760.786,-Ft  +  25% ÁFA, ajánlata  kiválasztásának  indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
6. részajánlati kör: SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20 B/V.



Ellenszolgáltatás  összege:  4.473.853,-Ft  +  25% ÁFA, ajánlata  kiválasztásának  indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
7. részajánlati kör: SWIETELSKY Mo. Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20 B/V.
Ellenszolgáltatás összege:  22.900.333,-Ft + 25% ÁFA, ajánlata kiválasztásának indoka:  az 
összességében legelőnyösebb ajánlat
8. részajánlati kör: DÉLMAVILL-VIS ANIMI Konzorcium 5700 Gyula, Köröspart u. 120.
Ellenszolgáltatás  összege:  8.795.764,-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:
1. részajánlati kör: Innoszer Kft. 5700 Gyula, Kőműves u. 11/4.
Ellenszolgáltatás összege: 13.864.877,-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: nem
2. részajánlati kör: nem
3. részajánlati kör: nem
4. részajánlati kör: nem
5. részajánlati kör: nem
6. részajánlati kör: nem
7. részajánlati kör: nem
8. részajánlati kör: nem

b)* A nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb ajánlatot  tevő a  kizáró  okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
1. részajánlati kör: nem
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:--
2. részajánlati kör:--
3. részajánlati kör: Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. – villanyszerelés: energia ellátás, 
világítás; gépészet: radiátorok, szaniterek cseréje, szellőzés; felületképzés
4. részajánlati kör:--
5. részajánlati kör:--
6. részajánlati kör:--
7. részajánlati kör:--
8. részajánlati kör:--

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. részajánlati kör:--
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:--
2. részajánlati kör:--
3. részajánlati kör:--
4. részajánlati kör: forgalomtechnika, útépítés alépítmény, útépítés felépítmény
5. részajánlati kör: forgalomtechnika, útépítés alépítmény, útépítés felépítmény
6. részajánlati kör: forgalomtechnika, útépítés alépítmény, útépítés felépítmény



7. részajánlati kör: forgalomtechnika, útépítés alépítmény, útépítés felépítmény
8.  részajánlati  kör:  minősítő  vizsgálatok,  földmunkálatok,  keletkezett  építési  törmelék, 
hulladék kezelése

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
1. részajánlati kör: felelős műszaki vezető
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:
TUFA CSOBOG Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző  által  ellenjegyzett  nyilatkozatot  (a  hatályos  tartalommal!),  APEH  és  VPOP 
igazolást!
2. részajánlati kör:
Blaskó György EV.
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:
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!
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.
TRT-Hungária Útépítő és Tervező 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.
5. 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.
TRT-Hungária Útépítő és Tervező 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.
6. 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.
TRT-Hungária Útépítő és Tervező 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.
7. 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.
TRT-Hungária Útépítő és Tervező 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.
8. részajánlati kör:
DÉLMA-VILL Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző által ellenjegyzett nyilatkozatot (a hatályos tartalommal)!
VIS-ANIMI Kft.
Csatoljon  a  kizáró  okok  tekintetében  az  ajánlattételi  határidőtől  90  napnál  nem  régebbi, 
közjegyző által ellenjegyzett nyilatkozatot (a hatályos tartalommal)!

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.



Az ajánlatkérő a tételes árajánlatok vizsgálatát követően megállapította,  hogy a  Swietelsky 
Magyarország Kft. a 4. és 7. részajánlati körök ajánlati összárainak kiszámításakor számítási 
hibákat vétett, ezért az ajánlati összárak nem a felolvasólapon szereplő értékek. Az említett 
hibát az ajánlatkérő a Kbt. 84. §-ának megfelelően kijavította úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 
elemeinek  tételesen  meghatározott  értékeit  (az  alapadatokat)  alapul  véve  számította  ki  az 
összesített  ellenértéket.  Az  értékelő  táblázatban  és  a  fentiekben  a  javított  ajánlati  árak 
szerepelnek. A számítási hibák tételesen:
A 4. rész esetében a Swietelsky Magyarország Kft. a Táncsics utca ajánlatában a 14. sorban 
(padkaépítés) szorzási hibát vétett. A helyes összeg: 49.220,-Ft
A 4. rész esetében a Swietelsky Magyarország Kft. a Torda utca ajánlatában a 12. sorban 
(padkaépítés) szorzási hibát vétett. A helyes összeg: 55.660,-Ft
A 4.  rész  esetében  a  Swietelsky  Magyarország  Kft.  a  Kolozsvári  utca  ajánlatában  a  13. 
sorban (padkaépítés) szorzási hibát vétett. A helyes összeg: 34.960,-Ft
A  7.  rész  esetében  a  Swietelsky  Magyarország  Kft.  a  Somogyi  B.  és  Bacsó  B.  utca 
ajánlatában a 14. sorban (füvesítés) szorzási hibát vétett. A helyes összeg: 175.304,-Ft
A  fentiek  alapján  a  Swietelsky  Magyarország  Kft.  ajánlati  árai  az  alábbiak  szerint 
módosulnak:
4. rész: 20.739.116,-Ft + ÁFA = 25.923.895,-Ft
7. rész: 22.900.333,-Ft + ÁFA = 28.625.416,-Ft
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.-20597/2009. (közzététel: 2009.10.19.)
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. december 9. 10 óra 15 perc
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. december 8.
19.* Az összegezés javításának indoka:--

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


