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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 
4090 Polgár, Barankovics tér 5.  
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 
„Tehermentesítı utak fejlesztése Polgáron”  
Mennyisége: Bacsó B. utca útépítése 4231,5 m2,, Bacsó B. utca 1-0-0-0 j. zárt csatorna 
építése a Hısök útjai csomópontban: Ø 80 cm, 60 m hosszban, valamint a közutat a 
0+051,5 szelvényben keresztezı zárt csatorna építése Ø 60 cm, 25,30 m hosszban, Árpád 
utca útépítése 4249 m2, Rákóczi utca útépítése 8121 m2, Rákóczi utca burkolat-
felújítása 5207,7 m2 a rendelkezésre álló engedélyes tervek alapján.  
 
3. A választott eljárás fajtája: egyszerő közbeszerzési eljárás, tárgyalás nélküli 
 
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 követıen indul-e új eljárás: - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 4 db 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
 
1. Az ajánlattevı neve: EuroAszfalt Építı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 

Az ajánlattevı székhelye: 2225 Üllı, Zsaróka hegy 053/30 hrsz. 
Az ajánlattevı levelezési címe: 4029 Debrecen, Attila tér 3. 

 
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti megajánlás: nettó 
123.167.027 Ft, azaz Egyszázhuszonhárommillió-egyszázhatvanhétezer-huszonhét 
Forint. 

 
2. Az ajánlattevı neve: Magyar Aszfalt Korlátolt Felelısségő Társaság 

Az ajánlattevı székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út. 35-37. 
Az ajánlattevı levelezési címe: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út. 8/A. 

 
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti megajánlás: nettó 
99.489.960 Ft, azaz Kilencvenkilencmillió-négyszáznyolcvankilencezer-
kilencszázhatvan Forint. 
 

3. Az ajánlattevı neve: Nemzetközi Vegyépszer Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 
Az ajánlattevı levelezési címe: 3580 Tiszaújváros, Honvéd u. 1. 



 
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti megajánlás: nettó 
95.610.948 Ft, azaz Kilencvenötmillió-hatszáztízezer-kilencszáznegyvennyolc Forint. 

 
4. Az ajánlattevı neve: Swietelsky Magyarország Kft. 

Az ajánlattevı székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em. 
Az ajánlattevı levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Jég u. 2. 

 
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti megajánlás: nettó 
132.297.200 Ft, azaz Egyszázharminckétmillió-kétszázkilencvenhétezer-kétszáz 
Forint.  

 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): - 
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 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: -  
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 



7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: -  
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattevı neve: Nemzetközi Vegyépszer Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 
Az ajánlattevı levelezési címe: 3580 Tiszaújváros, Honvéd u. 1. 

 
Ellenszolgáltatás nettó összege 95.610.948 Ft, azaz Kilencvenötmillió-hatszáztízezer-
kilencszáznegyvennyolc Forint. 

 
Az ajánlata kiválasztásának indokai: a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati 
szempontja alapján ajánlatkérı számára a legkedvezıbb ajánlatot a Nemzetközi 
Vegyépszer Zrt. adta.  

  
 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
Az ajánlattevı neve: Magyar Aszfalt Korlátolt Felelısségő Társaság 
Az ajánlattevı székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út. 35-37. 
Az ajánlattevı levelezési címe: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út. 8/A. 

 
Ellenszolgáltatás nettó összege 99.489.960 Ft, azaz Kilencvenkilencmillió-
négyszáznyolcvankilencezer-kilencszázhatvan Forint. 
 
Az ajánlata kiválasztásának indokai: a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati 
szempontja alapján ajánlatkérı számára a legkedvezıbb ajánlatot követı legkedvezıbb 
ajánlatot a Magyar Aszfalt Korlátolt Felelısségő Társaság adta.  
 

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e?  igen 
 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? nem 
 
10.* A szerzıdés 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 közremőködik/közremőködnek: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: - 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: - 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: - 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
 



13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2009.július 17. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009. július 
25. 
 
14.* Egyéb információk:- 
 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldéséneknapja: Közbeszerzési Értesítı 2009. május 15-én megjelent, 
2009. évi 056. számában, 8504/2009. nyilvántartási szám alatt 
 
17. Az eredményhirdetés idıpontja: 2009. július 16. 
 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2009. július 16. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 
 
Polgár, 2009. július 16.  
 
        Tóth József  
        polgármester 


