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Tárgy: Javaslat közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
„Budapest X. kerület területén 
több helyszínen járdák építése" 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1353/2008. (IX.18.) sz. 
határozatával a „Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák építése" (KÉ-12048/2008.) 
nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, mivel nem állt megfelelő anyagi 
fedezet rendelkezésre a járdaépítés kivitelezésének megvalósítására. Egyben felkérte a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás kerüljön 
újbóli kiírásra 2009. március 20. - 2009. április 30-i kivitelezési idővel. Fentiek alapján kiírásra 
került a „Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák építése" (KÉ-17884/2008.) 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás. Az eljárás során három részre 
lehetett külön-külön ajánlatot tenni. 

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig nyolc ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az 
eljárásról készült értékelést előterjesztésemhez mellékelem. A Bíráló Bizottság az I. rész 
vonatkozásában ASZFALTBETON Kft-t (1108 Budapest, Venyige u. 4.) 10.877.592,- Ft bruttó 
ajánlati árral, a II. rész esetén az ASZFALTBETON Kft-t (1108 Budapest, Venyige u. 4.) 
12.618.936,- Ft bruttó ajánlati árral, a III. rész esetén az FKS Mirabell Kft-t (2600 Vác, Zichy Hugó 
út 24.) 13.605.002,-Ft bruttó ajánlati árral, mindhárom rész esetén 2009. március 20. - 2009. április 
30. között kivitelezési határidővel javasolta az eljárás nyertesének. A Bíráló Bizottság 
előterjesztéséről a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2009. január 15-i ülésén 
tárgyalt. A Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az eljárás nyertesenként az I. és II. rész 
vonatkozásában az ASFZALTBETON Kft-t (1108 Budapest, Venyige u. 4.), a III. rész 
vonatkozásában pedig az FKS Mirabell Kft-t (2600 Vác, Zichy Hugó út 24.) hirdesse ki a fenti 
paraméterekkel. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. kerület 
területén több helyszínen járdák építése" (KÉ-17884/2008.) nyílt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének: 

I. rész esetén az ASZFALTBETON Kft-t (1108 Budapest, Venyige u. 4.) 
10.877.592,- Ft bruttó ajánlati árral, a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest WB.Mll.  

http://WB.Mll


II. rész esetén az ASZFALTBETON Kft-t (1108 Budapest, Venyige u. 4.) 
12.618.936,- Ft bruttó ajánlati árral, a 

III. rész esetén az FKS Mirabell Kft-t (2600 Vác, Zichy Hugó út 24.) 13.605.002,-Ft 
bruttó ajánlati 

hirdeti ki 2009. március 20. - 2009. április 30. közötti kivitelezési határidővel, egyben felkéri a 
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Budapest, 2009. január 15. 

Radványi Gábor 
elnök 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



ELŐTERJESZTÉS 
a Bíráló Bizottság részére közbeszerzési eljárásra 

benyújtott ajánlatok értékeléséről 

1. Az eljárás megnevezése: 
Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák építése 

2. A szerződés meghatározása/tárgya: 
Vállalkozási szerződés/Budapest X. kerületben járdák építése a dokumentációban 
foglaltak szerint 

3. A szerződés időtartama: 
2009. március 20. - 2009. április 30. 

4. Ajánlattételi határidő: 
2009. január 07.11,00 óra 

5. Az eljárás típusa 
Nyílt közbeszerzési eljárás 

6. Közbeszerzési értesítőben való megjelenés időpontja: 
2008. november 14. 

7. Hirdetményszáma: 
17884/2008. 

8. Előzmény 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1353/2008. (IX.18.) sz. határozatával a „Budapest X. kerület területén több 
helyszínen járdák építése" (KÉ-12048/2008.) nyílt közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánította, mivel nem állt megfelelő anyagi fedezet 
rendelkezésre a járdaépítés kivitelezésének megvalósítására. Egyben felkérte a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás 
kerüljön újbóli kiírásra 2009. március 20. - 2009. április 30-i kivitelezési idővel. 

9. Az ajánlattételi felhívásban közölt értékelési szempontok és módszer 

Az ajánlatkérő a beérkezett érvényes ajánlatot az ajánlati felhívásban rögzítetteknek 
megfelelően, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint (Kbt. 57. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján) bírálja el. 



Bruttó ajánlati ár I. rész: 20.318.509,- Ft 
Bruttó ajánlati ár II. rész: 22.507.526,- Ft 
Bruttó ajánlati ár III. rész: 27.547.282,- Ft 

Ajánlattevő neve: Vianova 87 Zrt. 
Gme: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
Bruttó ajánlati ár I. rész: 17.460.469,- Ft 
Bruttó ajánlati ár II. rész: 18.910.360,- Ft 
Bruttó ajánlati ár III. rész: 20.816.908,- Ft 

11. A benyújtott ajánlatok értékelése 

- Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság tagjai az 1. számú mellékletben 
szereplő bírálati lapon értékelik. 

- Az ajánlatok értékelése során a Bíráló Bizottság először a bírálati lap 1. 
pontja szerinti érvényességi feltételeket vizsgálja. 

- Csak az érvényes ajánlatok kerülhetnek ezek után a 2. pont (az ajánlatok 
tartalma) szerinti bírálatra. 

- Az ajánlatok bírálata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint 
történik 

12. A benyújtott ajánlatok értékelése 

Az eljárásban az alábbi három részre lehetett ajánlatot tenni: 

I. rész: 
Budapest X. kerület területén kb. 1.712 m2 járda építése az alábbi 5 helyszínen: 

- Ihász köz kb. 405 m2 

- Állomás u. kb. 854 m2 

- Bánya u. kb. 172 m2 

- Havas Ignác u. kb. 95 m2 

Kada köz kb. 186 m2 

II. rész: 
Budapest X. kerület területén kb. 1.794 m2 járda építése az alábbi 7 helyszínen 

- Vásárló u. kb. 643 m2 

- Halom u. kb. 323 m2 

- Bányató u. kb. 310 m2 

- Kápolna tér kb. 103 m2 

- Napmátka u. kb. 120 m2 

- Ezüstfa u. kb. 120 m2 

- Márga u. kb. 122 m2 



III. rész: 
Budapest X. kerület területén kb. 1.823 m2 járda építése az alábbi 9 helyszínen: 

- Száva u. kb. 325 m2 

- Malomárok u. kb. 53 m2 

- Terebesiu. kb. 180 m2 

- Cserkesz u. kb. 132 m2 

- Nemes u.- Váltó u. kb. 102 m2 

- Váltó u. kb. 200 m2 

- Rézvirág u. kb. 267 m2 

- Tavas u. kb. 546 m2 

- Tavas u - Sütöde u. kb. 18 m2 

Valamennyi ajánlat megfelelt mind a formai, mind a tartalmi követelményeknek 

13. Javaslat az eljárást lezáró döntés meghozatalára 

A Bíráló Bizottság tagjai a beérkezett ajánlatok áttanulmányozása után az alábbi 
javaslatot teszik a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságnak az eljárás 
eredményének megállapítására: 

1. Az eljárás eredményes. 
2. A közbeszerzési eljárás nyertesei (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatási 

bírálati szempont alapján: 
I. rész: 
Ajánlattevő neve: ASZFALTBETON Kft. 
Címe: 1108 Budapest, Venyige u. 4. 
Bruttó ajánlati ár: 10.877.592,- Ft 
II. rész: 
Ajánlattevő neve: ASZFALTBETON Kft. 
Címe: 1108 Budapest, Venyige u. 4. 
Bruttó ajánlati ár: 12.618.936,- Ft 

III. rész: 
Ajánlattevő neve: FKS Mirabell Kft. 
Címe: 2600 Vác, Zichy Hugó út 24. 
Bruttó ajánlati ár: 13.605.002,- Ft 

Budapest, 2009. január 13. 

Szarvasi Ákos (i 
főosztályvezető 
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1353/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. 
kerület területén több helyszínen járdák építése" (KÉ-12048/2008.) nyílt közbeszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem áll megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre a 
járdaépítés kivitelezésének megvalósításához. 
Egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot hogy a 
közbeszerzési eljárás kerüljön újbóli kiírásra 2009. március 20. - 2009. április 30-i 
kivitelezési idővel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radványi Gábor bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 


