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86/2016. (VII. 12.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. július 12-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az „Erdőhát utca felújítása” című közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

 

Előterjesztő:   Rogán László polgármester 

 

Készítette:    Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

   Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név 

szerint szavaz. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat az „Erdőhát utca felújítása” című közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Városunk a 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozatban települési fejlesztések elvégzésére kapott 

forrást bruttó 500 millió forint értékben. A támogatáshoz megkötött szerződés melléklete 

tételesen tartalmazza a forrásból megvalósítandó feladatokat. Az egyik ilyen feladat az 

Erdőhát utca teljes hosszon történő felújítása. Az előkészítő munkák alapján a kivitelezés 

becsült értéke 78.740.157.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 100.000.000.- Ft. 

Mivel a beruházás becsült költsége ismeretében a munka közbeszerzés köteles tevékenység, 

így az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) vonatkozó 

rendelkezései szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Kbt. 115.§ előírásai 

szerint. 

Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők közvetlenül kapták meg 2016. június 17-n. 
 

Ajánlattételi felhívást kaptak: 

1. Rodart Kft. 

2. Swietelsky Magyarország Kft. 

3. Derby 2000 Kft. 

4. Master Ride Kft. 

 

Az ajánlattételi határidő 2016. június 30-án 10.00 óra volt. 

A határidő leteltéig 3  ajánlat érkezett: 

1. sz. ajánlat 

 Az ajánlattevő neve:  Rodart Kft.  

 Az ajánlattevő székhelye: 1028 Budapest, Kokárda u. 25.  

 Ajánlati ár: 89.234.640 Ft + Áfa 
 Teljesítés vállalt időtartama: 89 nap 
 Vállalt jótállás: 60 hónap 
  

2. sz. ajánlat 

Az ajánlattevő neve:  Swietelsky Magyarország Kft.  

 Az ajánlattevő székhelye: 1117 Dunaharaszti, felső Duna u. 36/b. 

 Ajánlati ár: 79.706.969 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 90 nap 
 Vállalt jótállás: 24 hónap 
 

3. sz. ajánlat 

 Az ajánlattevő neve: Dreby 2000 Kft.   

 Az ajánlattevő székhelye: 2011 Budakalász, Holló u. 43. 

 Ajánlati ár: 78.735.840 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 90 nap 



 Vállalt jótállás: 24 hónap 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította. Az ajánlatokban nem volt pótlásra szoruló 

hiányosság. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés C) pont). 

Az előzőek szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Derby 2000 Kft. adta. 

 

Előzőek figyelembe vételével a beadott ajánlatok érvényesek, az ajánlattevők alkalmasak a 

szerződés teljesítésére az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei szerint, kizáró ok 

egyik ajánlattevő esetében sem merült fel. 

 

Melléklet: 

 A Beérkezett ajánlatok szakértői értékelése 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja az „Erdőhát utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Erdőhát utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési 

eljárás nyertese a Derby 2000 Kft. (2011 Budakalász, Holló u. 43. ), az ajánlati ár 78.735.840 Ft 

+ Áfa, azaz nettó hetvennyolcmillió-hétszázharmincötezer-nyolcszáznegyven forint, a 

teljesítés vállalt időtartama 90 nap, a vállalt jótállás 24 hónap. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírására a Derby 2000 Kft.-vel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2016. július 6.  

 

Rogán László  

polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat 

 

A Kbt 115. § szerinti közbeszerzési eljárás 

 

Ajánlatok szakértői értékelése 

 

A beszerzés tárgya 

 

Erdőhát utca felújítása 

 

Az eljárás fajtája 

 

A Kbt. 115. § szerinti eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával. 

 

Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők közvetlenül kapták meg 2016. június 17-én. 

 

Ajánlattételi felhívást kaptak: 

 

Master Ride Kft. 

Rodart Kft. 

Swietelsky Magyarország Kft. 

Derby 2000 Kft. 

 

A közbeszerzési dokumentumokat valamennyi felhívott elektronikusan elérte. 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja 

 

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). 

 



A legjobb ár-érték arány megítélése során figyelembe vett szempontok: 

 

Kért ellenszolgáltatás (ajánlati ár)  Súlyszáma 50 

Teljesítés vállalt időtartama   Súlyszáma 25 

Vállalt teljes körű jótállás időtartama  Súlyszáma 25 

 

Adható pontszám mindhárom részszempontnál 1-10. 

 

Értékelési módszer az 1. részszempontnál: 

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1, a pontja 
szerinti lineáris arányosítás. 

 

Értékelési módszer az 2. részszempontnál: 

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. ba pontja 
szerinti fordított arányosítás. 

 

Értékelési módszer a 3. részszempontnál:  

 

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. bb pontja 
szerinti egyenes arányosítás. 

 

Beérkezett ajánlatok 

 

Az ajánlattételi határidő 2016. június 30-án 10.00 óra volt. 

A határidő leteltéig 3 ajánlat érkezett. 

 

Az ajánlatok bontására 2016. június 30-án 10.00 órakor került sor. A bontási 
eljárásról jegyzőkönyv készült. 

 

Ajánlatot tettek: 

 

1. sz. ajánlat 
 

 Az ajánlattevő neve:  Rodart Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  1028 Budapest, Kokárda u. 25. 

 Ajánlati ár: 89.234.640 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 89 nap 



 Vállalt jótállás: 60 hónap 

 

2. sz. ajánlat 
 

 Az ajánlattevő neve:  Swietelsky Magyarország Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  1117 Budapest, Irinyi u. 4-20. 

 Ajánlati ár: 79.706.969 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 90 nap 

 Vállalt jótállás: 24 hónap 

 

3. sz. ajánlat 
 

 Az ajánlattevő neve:  Derby 2000 Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  2011 Budakalász, Holló u. 43. 

 Ajánlati ár: 78.735.840 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 90 nap 

 Vállalt jótállás: 24 hónap 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította. 

Az ajánlatokban nem volt pótlásra szoruló hiányosság. 

 

Az ajánlatok értékelése 

 

Kizáró ok a nyilatkozatok és a megvizsgált nyilvántartások alapján egyik ajánlattevő 
esetében sem merült fel. 

 

Alkalmassági követelményt az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nem írt 
elő. 

 

A benyújtott ajánlatok érvényesek. 

 

Az érvényes ajánlatok értékelése az ajánlattételi felhívásban megadott 
szempontok szerint 

 

Az értékelést a mellékelt táblázat tartalmazza. 

 

Az értékelő táblázat alapján az ajánlattevők pontszáma és sorrendje a következő: 



 

Derby 2000 Kft.    922,50 pont 

Swietelsky Magyarország Kft.  881,00 pont 

Rodart Kft.     550,00 pont 

 

A felhívásban a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő 36 hónapban 
határozta meg a vállalt jótállás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még 
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad. 

Ezért a Rodart Kft. jótállásra vonatkozó ajánlatát 36 hónappal kell figyelembe 
venni. 

 

A közbeszerzési dokumentumok alapján nincs olyan igazolás, amelyet az 
ajánlattevőknek az eljárás eredményről szóló döntés meghozatala előtt még be kell 
nyújtaniuk. 

 

Az ajánlatokkal összefüggésben nincs szükség indoklás vagy felvilágosítás 
bekérésére. 

 

Amennyiben az értékeléssel a hatáskörrel rendelkező döntéshozó egyetért, nincs 
akadálya a végső bírálat elvégzésének. 

 

A legjobb ár-érték arányt a Derby 2000 Kft. ajánlata testesíti meg. 

 

 

Budapest, 2016. július 1. 

 

                     

 Toperczer Ferenc 

 Felelős akkreditált közbeszerzési 

 szaktanácsadó 

 

 


