
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Polgár Város Önkormányzata 

          4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

I. rész. 

a.) Polgármesteri Hivatal felújítási munkáihoz kapcsolódó új műszaki tartalom (Megvalósítás 

helyszíne: VÁROSFEJLESZTÉS POLGÁRON I. ÜTEM elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-

2011-0001 azonosító jelű projekt keretében megvalósuló építési beruházás elnevezésű,. hrsz.: 

620.): 

Az új műszaki taralom az épület felújítási munkáihoz kapcsolódik, műszaki színvonalát 

növeli. A felújítás alatt álló épület nettó alapterülete 1219,96 m2. 

A Polgármesteri Hivatal meglévő helyiségeinek belső festése, mázolása, új burkolat készítése, 

meglévő burkolatok felújítása (ÚMT-1). 

A Polgármesteri Hivatal épület meglévő tetőszerkezetének elbontása, új tetőszerkezet és fedés 

készítése ÉMI és statikai szakvélemények alapján. (ÚMT-2). 

Az elvégzendő új műszaki tartalom pontos mennyiségét a dokumentációhoz tartozó árazatlan 

költségvetés tartalmazza. 

b.) Művelődési Ház épületének felújításának, kismértékű bővítésének kapcsolódó új műszaki 

tartalom (Megvalósítás helyszíne: Polgár, Barankovics tér 6. hrsz.: 620.): 

Az új műszaki tartalom az épület felújítási munkáihoz kapcsolódnak, műszaki színvonalát 

növelik. A felújítás alatt álló épület nettó alapterülete 1289,53 m2. 

Ezen épületrészen a földszinten és a II. emeleten, valamint a padlástérben kerül sor 

hőszigetelés elkészítésére (ÚMT-3). 

Födém alatt vezetett meglévő épületgépészeti vezetékek eltakarása gipszkarton 

állmennyezettel (ÚMT-4). 

Főbejárat feletti födém bontása, új monolit födém készítése. Előcsarnok feletti födémben lévő 

nyílás lezárása monolit vb. födémmel (ÚMT-5). 

Az elvégzendő új műszaki tartalom pontos mennyiségét a dokumentációhoz tartozó árazatlan 

költségvetés tartalmazza. 

II. rész. 

a.) Városközponti főtér felújítása (hrsz.: 625/3): 

A főtérhez kapcsolódó 30 férőhelyes parkoló felújítási munkáihoz kapcsolódó parkoló 

területén átvezető gyalogos járda (32,30 m2) kialakítása közlekedésbiztonsági okokból 

(ÚMT-6). 

Az elvégzendő új műszaki tartalom pontos mennyiségét a dokumentációhoz tartozó árazatlan 

költségvetés tartalmazza. 

 

3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik része szerinti nyílt eljárás 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

 



6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 2013/73. 2013.06.24. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: - 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy) 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 
FK-Raszter Építő Zrt. 

     Az ajánlattevő címe/székhelye: 3533, Miskolc Felsőszinva u. 73.   

     Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben):  

1. rész: 38.226.913,- Ft, azaz Harmincnyolcmillió-kétszázhuszonhatezer-kilencszáztizenhárom 

forint. 

2. rész:   140.692,- Ft, azaz Száznegyvenezer-hatszázkilencvenkét forint. 

Az alkalmasság indoka: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

1-2. rész: 

P/1. Az ajánlattevő bármely számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata 

szerint, bármely cégkivonat szerinti pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás 

feladását megelőző 12 hónapban 30 napon túli – megszakítás nélküli – sorba állítás nem volt. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

M.1.  

I.rész: 

Az ajánlattevő rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 éves időszakban: 

Legalább 1 db, magasépítési kivitelezésre/felújításra vonatkozó referenciával, mely 

szerződésszerinti értéke elérte vagy meghaladta a nettó 5.000.000,- Ft-ot. 

II.rész: 

Az ajánlattevő rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 éves időszakban: 

Legalább 1 db, magasépítési kivitelezésre/felújításra vonatkozó referenciával, mely szerződés 

szerinti értéke elérte vagy meghaladta a nettó 300.000,- Ft-ot. 

 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi 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 súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

    

(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 az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának 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: - 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
FK-Raszter Építő Zrt. 

Az ajánlattevő címe/székhelye: 3533, Miskolc Felsőszinva u. 73.   

Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben):  

1. rész: 38.226.913,- Ft, azaz Harmincnyolcmillió-kétszázhuszonhatezer-kilencszáztizenhárom 

forint. 

2. rész:   140.692,- Ft, azaz Száznegyvenezer-hatszázkilencvenkét forint. 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő az ajánlatkérő részére az eljárást megindító 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 

szempontok  szerint az egyetlen érvényes ajánlatot tette, mely az ajánlatkérő számára 

megfelel. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 



 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: az 1. rész tekintetében: bontási munkák, betonozási 

feladatok, ács és tetőfedési munkák, szárazépítési munkák. A 2. rész tekintetében: térkő 

építési részmunkák, növénytelepítés. 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: - 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: - 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. július 30. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. július 30. 

18.* Az összegezés módosításának indoka: 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

21. * Az összegezés javításának indoka: 

22. * Az összegezés javításának időpontja: 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

24.* Egyéb információk: 

 

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. 

 


