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

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Polgár Város Önkormányzata 
                                                   4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

Vállalkozási ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0003 azonosító jelű „Városfejlesztés Polgáron I. 
ütem” projekt megvalósítása során Polgár Városközponti Főtér felújításának 
környezetrendezési kiviteli dokumentáció készítése iránt. 
 
Polgár Városközponti főtér felújításának környezetrendezési engedélyezési terve alapján a 
kiviteli terv, méret és mennyiségszámítás, tételes költségvetés elkészítése (elektronikus 
formában is), valamint a kivitelezésre lefolytatandó közbeszerzési eljárásban való 
közreműködés. 

 
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

 
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): egy 
 
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): 
- neve: S-TÉR Korlátolt Felelősségű Társaság  
- címe: 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.sz. 
- bírálati szempont szerinti tartalmi elemei:  
  Nettó ajánlati ár: 4.926.400,- Ft (bruttó 6.158.000,- Ft) 
  



 2 

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

 Az elbírálás 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 

      

      

      

      

        

  
(A táblázatnak az ajánlattevők 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 legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:  
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: 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Az ajánlattevő neve: S-TÉR Korlátolt Felelősségű Társaság  
Az ajánlattevő címe: 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.sz. 
A bírálati szempont szerinti tartalmi elemei:  
    Nettó ajánlati ár: 4.926.400,- Ft (bruttó 6.158.000,- Ft) 
Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére érvényes ajánlatot  
                                                      tett, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jog- 
            szabályi előírásoknak. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? igen 
 
 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 
 
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: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
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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: elektromos tervezés, víz-csatorna tervezés, 
úttervezés, szökőkút vízgépészeti tervezés 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
 
Az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt szervezet között 2009. október 12. napján 
tervezési szerződés jött létre a Polgár Város Önkormányzata ÉAOP-5.1.1.D. jelű 
„Városfejlesztés Polgáron I. ütem” pályázathoz szükséges engedélyes terv és dokumentumok 
készítése vonatkozásában.  
A projekt elnevezése: Polgár Városközponti Főtér felújításának környezetrendezési kiviteli 
dokumentáció készítése. 
 
A vállalási ár: 784.000,- Ft+Áfa, összesen 980.000,- Ft, azaz Kilencszáznyolcvanezer forint 
volt. 
 
A tervezési szerződésben a Tervező a tervek vonatkozásában szerzői jogát fenntartotta. 
 
A projekt megvalósítása során szükségessé vált a kiviteli tervek elkészítése, melyre vonatkozó 
szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, az 
ajánlattételre felkért társaság képes teljesíteni. 
 
A fentiekből megállapíthatóan a Kbt. 252.§. (1) bek. e) pontja alapján a Kbt.125.§ (2) b) 
pontjában írt feltételek fennállnak és az eljárás megindítását alátámasztják. 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99.§ (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. július 10. 
 
    b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99.§ (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. július 28. 
 
14.* Egyéb információk: - 
 
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: 2010. június 28. 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. július 9. 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. július 9. 
 
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 ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 


