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7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Szentendre Város Önkormányzata  
2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés „Szentendre – Duna-korzó árvízvédelmi gát” programmal 
kapcsolatos földmű – ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tender tervek alapján – 
kiviteli terveinek elkészítésére, és kivitelezésére (FIDIC Piros könyv szerint) 
Az építéssel érintett partszakasz hossza mintegy 2 km, melyből ~ 333 fm a mobil 
árvízvédelmi fal.  
Elvégzendő tevékenység:   a kiviteli tervek elkészítése az 1-6. szakaszra vonatkozóan (a rendelkezésre 

bocsátott tervdokumentáció alapján, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően).;  a 7-es 8-as szakaszra a már elkészült kiviteli dokumentáció szerinti kivitelezés;  a kiviteli tervek készítése során a vízjogi létesítési engedélyben előírt 
rézsűállékonysági és szivárgási vizsgálat elvégzése;  921 fm  (5006 m²) vízzáró fal építése (~ 6,0-7,0 m mélységben);  1150 fm mélyszivárgó építése (~ 30-40 cm szélességben);  kapcsolódó átemelő aknák kiépítése (3 db), gépészeti, elektromos szerelése;  1010 fm (4040 m² ) fenntartó út megépítése (hengerelt aszfalt kopóréteggel, ~ 3,0 
m szélességben);  meglévő töltés visszabontása, 333 fm hosszan mobil árvízvédelmi fal befogására 
alkalmas vízzáró fal (vasbeton) kiépítése (a mobil árvízvédelmi fal beszerzése, 
beépítés nem része jelen építési beruházásnak);   RÉV állomás épületének elbontása (30 m³ vasbetonszerkezet elbontása és 
elszállítása);  100 fm új töltéstest (+parapetfal) építése, talpszivárgó kiépítéssel, előírtak szerinti 
talajcserével (7-es szakasz);  252 fm hosszan meglévő parapetfal magasítása, kibillenés elleni védelmének 
kialakítása;  töltésépítéshez kapcsolódó munkák (vízmércék, rézsűlépcsők, szelvénykövek, 
folyam kilométer táblák, kikötő bakok (12 db), a RÉV-állomás tetején lévő 
automata vízállásmérő bontása, visszaépítése) elvégzése a munkavégzéssel 
párhuzamosan;  a mobil árvízvédelmi fal elemeinek tárolására szolgáló kb. 400 m² területű 
raktárépület megtervezése, engedélyeztetése és megépítése;  Fakivágás 15 db (Ø80-150 cm-ig), és 81 db újratelepítés (Ø 12/14 cm) a városi 
főkertésszel történő egyeztetés alapján;  Vagyonvédelmi kerítés építése 200 m hosszban a 8. szakaszon, a meglévő kapu 
áthelyezése, elektromos mérőszekrények áthelyezése;  a töltés tetején található kandelláber sor bontása, és helyreállítása (4.,5.,6. és 7. 
tervezési szakaszon teljes hosszban);   a nyertes ajánlattevő feladata a „havaria terv” elkészítése legkésőbb a 
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szerződéskötést követő 10 munkanapon belül. A Felek a leadott „havária tervet” 
legkésőbb a szerződéskötést követő 20. napig véglegesítik, kölcsönösen 
elfogadják. A „havária terv elkészítése során, többek között a dokumentációhoz 
csatolt „Árvízvédelmi felkészülési terv”, illetve „Elrendelési jogosultságok” 
táblázata figyelembe vétele szükséges.  Ajánlat részeként, a dokumentációban részletezett feltételek szerint – a főbb 
építési anyagok helyszínre szállításának vállalása bemutatására vonatkozó – 
organizációs terv készítése szükséges; 

Ütemezés (kötbér terhes határidők):   részteljesítési határidő: 1-6. szakaszra vonatkozó kiviteli tervek hiba- és 
hiánymentes átadása a szerződéskötéstől számított 60. nap;  részteljesítési határidő: a 333 fm mobil árvízvédelmi fallal védendő – 6. tervezési 
– szakasz szerkezeti elemeire vonatkozó (műszaki dokumentációban 
részletezettek szerint) kivitelezés teljesítési határideje a kiviteli tervek elkészítését 
követő 120. nap.  részteljesítési határidő: a mobil árvízvédelmi fal elemeinek tárolására szolgáló 
raktárépület megtervezése, engedélyeztetése és megépítése, használatba vételi 
engedélyének megszerzéséhez szükséges dokumentumok átadása: a szerződés 
kötést követő 240. nap   befejezési határidő: a szerződéskötéstől számított 450. nap. 

 
A mobil árvízvédelmi fal gyártása, szállítása, beépítése nem jelen eljárás nyertesének 
feladata, viszont ennek beépítésére szolgáló fogadó vasbeton szerkezet megépítése jelen 
vállalkozó feladata. Ehhez adatszolgáltatást, és felelős közreműködést a mobil 
árvízvédelmi fal szállítója biztosít. Jelen megrendelés teljesítésére kiválasztásra kerülő 
vállalkozónak tevékenységét a mobil árvízvédelmi fal szállítójának teljesítésével 
összehangoltan kell végeznie – a dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződéses 
feltételekben részletezettek szerint – különösen, de nem kizárólagosan:  a fogadó vasbeton szerkezet megfelelő statikai kialakítása tekintetében, és  a mobil árvízvédelmi fallal védendő szakasz meglévő véd művének elbontása, a 

fogadó szerkezetének megépítésében a mobil árvízvédelmi fal szállítójának 
felelős adatszolgáltatása, illetve irányítása mellett, és  a mobil árvízvédelmi fal leszállításának, beépítésének időbeni ütemezésében és 
térbeni szervezésében, továbbá  a garanciális kötelezettségek nyújtása, biztosítása vonatkozásában. 

Az ajánlatkérő a 333 fm mobil árvízvédelmi fallal védendő – 6. tervezési – szakasz 
részletterveinek elkészítéséhez szükséges adatokat a szállító kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a kiválasztott beszállító felelős 
adatszolgáltatása alapján véglegesíti és adja át jelen eljárás eredményeként létrejövő 
szerződés megkötését követő 1. napig. Az ajánlattevőknek ajánlatukban – vonatkozó 
részlettervek későbbi biztosítása okán – előirányzatokat kell egységesen figyelembe 
venniük: az ajánlattétel során az ajánlattevőknek egységesen figyelembe veendő, 
árazandó mennyiség a fejgerenda elkészítéséhez: 400 m3  C 30/37 – XC4 – XV2(H) min. 
beton, 100 t betonacél. (333 x0,6x2 ; betonacél hányad 250kg/m³) 
A műszaki átadás-átvétel feltétele a pontos geodéziai mérésekkel készített felmérés 
alapján készült, minőségi bizonylatokkal ellátott megvalósítási terv 5 pld nyomtatott, 
papír alapú + 1 pld CD formájában történő átadása. A vállalkozó kötelezettsége a vízjogi 
használati engedély és a használatbavételi engedély (raktárépület) megszerzéséhez 
szükséges szakhatósági nyilatkozatok, mérések, és dokumentumok átadása. (191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 33.§ (1) bekezdés) 
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Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 768.168.980 (+ 45.000.000 
tartalékkeret)  Pénznem: HUF   
3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
Harmadik rész, VI. fejezet szerinti egyszerű 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): 3  
 
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: SWIETELSKY-KÖTIVIÉP’B 
Konzorcium 

Címe: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.  
B ép. V. em. 

Konzorcium tagjai: SWIETELSKY Magyarország Kft. 
1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B ép. 

V. em. 
KÖTIVIÉP’B Kft. 

5000 Szolnok, Gáz út 1. 
1. Egyösszegű Ajánlati Ár: nettó 759.690.252 Ft + ÁFA 
2. Jótállási időszakban az elsődleges 
hibajavítás megkezdésének ideje: 

 
0,02 naptári nap* 

3.1 A  gátszélesítéshez  felhasználni kívánt 
kőmennyiség  
- vízi szállítási mód szerinti aránya  
- közúti szállításának aránya   

 

 
75 %*** 
25 %*** 

3.2 A gátépítés alapanyagául szolgáló 
agyagos föld  
- vízi szállítási mód szerinti aránya  
- közúti szállításának aránya   

 

 
75 %**** 
25 %**** 

3.3 A mobil árvízvédelmi fal vasbeton 
fogadó szerkezetéhez (fejgerenda) 
szükséges betonacél  
- vízi szállítási mód szerinti aránya  
- közúti szállításának aránya   

 

 
 

75 %*** 
25 %*** 

4. Teljesítési biztosítékra adott vállalás (a 
nettó Egyösszegű Ajánlati Árra vetítve) 

 
3 %** 
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
 

 

 
Az ajánlattevő neve: SWIETELSKY-
KÖTIVIÉP’B 
Konzorcium 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás 
részszempontjai  
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszemponto
k 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 

1. Egyösszegű 
Ajánlati Ár 80 10 800     
2. Jótállási 
időszakban az 
elsődleges 
hibajavítás 
megkezdésének 
ideje: 

10 9,96 99,6     

3. Főbb építési 
anyagok helyszínre 
szállításának 
megajánlott módja:                      
3.1 A 
gátszélesítéshez 
felhasznált 
kőmennyiség 
helyszínre 
szállításának módja 

 
 
 

2 

 
 
 

10 

 
 
 

20 
    

3.2 A gátépítés 
alapjául szolgáló 
agyagos föld 
helyszínre 
szállításának módja 

2 10 20     

3.3 A mobil 
árvízvédelmi fal 
fogadó vasbeton 
szerkezetéhez 
(fejgerenda) 
szükséges 
betonacél 
helyszínre 
szállításának módja 

1 10 10     

4. Teljesítési 
biztosítékra adott 
vállalás (a nettó 
Egyösszegű 
Ajánlati Árra 
vetítve) 

5 10 50     
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A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  999,6     

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 a ponthatár megadása: 1-10 pont. 
 
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: 

 1. Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) – nettó Ft  
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010/152. 
[2010.december 22.]) III./A./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított 
arányosítás" módszere. 
P = [Amin / A] * (Pmax - Pmin) + Pmin   
ahol:  
Amin = az érvényes ajánlatok közül legalacsonyabb ellenszolgáltatás (Egyösszegű 
Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) – nettó Ft; 
A = az adott ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás (Egyösszegű Ajánlati Ár 
(Szerződéses Ár) – nettó Ft; 
P = a megajánlott ellenszolgáltatás mértékének pontértéke; 

 2. Jótállási időszakban az elsődleges hibajavítás megkezdésének ideje –  naptári nap 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010/152. 
[2010.december 22.]) III./B./2. pontja szerinti abszolút módszer, a "folytonos 
hasznossági függvény" módszere. 
Az ajánlattevőknek a Felolvasólapon kell nyilatkozniuk a vállalás – két tizedesjegy 
pontossággal megadott – mértékére vonatkozóan, naptári nap mérték megadásával. 
Ajánlatkérő 0 nap (Imin) és 5 nap (Imax) között (beleértve a két szélsőértéket) lineárisan 
növekvő pontszámot oszt ki az alábbi képlet szerint: 
 
P = [(Imax - I) / (Imax -  Imin)] * (Pmax - Pmin) + Pmin   
ahol: 
Imin = az érvényes ajánlatok közül legalacsonyabb hibajavítás megkezdési idő (naptári 
nap); 
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Imin = az adott ajánlatban megajánlott hibajavítás megkezdési idő (naptári nap); 
P = a megajánlott hibajavítási megkezdési idő mértékének pontértéke 
Ajánlatkérő közli, hogy I ajánlati elem esetén a megajánlás realitását ellenőrzi 
(szakmai ajánlat), és szükség esetén – Kbt. 87.§ – vizsgálja, továbbá, hogy Imax-nál 
nagyobb vállalás az Imax-hoz rendelt pontértékkel kerül értékelésre. 
 

3. Főbb építési anyagok helyszínre szállításának megajánlott módja Ajánlatkérő a részszemponton belül az alábbi alszempontokat határozta meg: 
3.1 A gátszélesítéshez felhasznált kőmennyiség helyszínre szállításának módja      
3.2 A gátépítés alapjául szolgáló agyagos föld helyszínre szállításának módja         
3.3 A mobil árvízvédelmi fal fogadó vasbeton szerkezetéhez (fejgerenda) szükséges 
betonacél helyszínre szállításának módja                                                                 
                                                                                                                     
A módszer meghatározása: 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010/152. 
[2010.december 22.]) III./B./1. pontja szerinti abszolút módszer, a "pontozás" 
módszere. Ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az 
egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy 
felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.  
Ajánlatkérő számára előnyösebb a vízi úton történő szállítás (a Duna korzó 
lezárásának vagy leterhelésének minél kisebb mértéke) az alábbi jellemzők mentén: 
 
3.1 A gátszélesítéshez felhasznált kőmennyiség helyszínre szállításának módja:   
   
 Leírás Pontszám 
1. Ajánlattevő a kivitelezés során a gátszélesítéshez 

felhasználandó kőmennyiséget jellemzően vízi úton 
szállítja a helyszínre (azaz a vízi úton szállított kő 
mennyisége a teljes kőmennyiség legalább 75%-át eléri) 

10 

2. Ajánlattevő a kivitelezés során a gátszélesítéshez 
felhasználandó kőmennyiséget hozzávetőlegesen fele-fele 
arányban vízi úton és közúton szállítja a helyszínre (azaz a 
vízi úton szállított kő mennyisége a teljes kőmennyiség 
legalább 50%-át eléri) 

5 

3. Ajánlattevő a kivitelezés során a gátszélesítéshez 
felhasználandó kőmennyiséget jellemzően közúton szállítja 
a helyszínre (azaz a vízi úton szállított kő mennyisége nem 
haladja meg a teljes kőmennyiség 50%-át) 

1 

 3.2 A gátépítés alapjául szolgáló agyagos föld helyszínre szállításának módja: 
 Leírás Pontszám 
1. Ajánlattevő a kivitelezés során a gátépítés alapjául szolgáló 

agyagos földet jellemzően vízi úton szállítja a helyszínre 
(azaz a vízi úton szállított föld mennyisége a teljes 
földmennyiség legalább 75%-át eléri) 

10 

2. Ajánlattevő a kivitelezés során a gátépítés alapjául szolgáló 
agyagos földet hozzávetőlegesen fele-fele arányban vízi 
úton és közúton szállítja a helyszínre (azaz a vízi úton 
szállított föld mennyisége a teljes földmennyiség legalább 

5 
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50%-át eléri) 
3. Ajánlattevő a kivitelezés során a gátépítés alapjául szolgáló 

agyagos földet jellemzően közúton szállítja a helyszínre 
(azaz a vízi úton szállított föld mennyisége nem haladja 
meg a teljes földmennyiség 50%-át) 

1 

 
 
 3.3 A kivitelezés során a mobil árvízvédelmi fal fogadó vasbeton szerkezetéhez 
(fejgerenda) szükséges betonacél helyszínre szállításának módja: 
 Leírás Pontszám 
1. Ajánlattevő a kivitelezés során a mobil árvízvédelmi fal 

fogadó vasbeton szerkezetéhez (fejgerenda) szükséges 
betonacélt jellemzően vízi úton szállítja a helyszínre (azaz 
a vízi úton szállított betonacél mennyisége a teljes 
betonacél mennyiség legalább 75%-át eléri) 

10 

2. Ajánlattevő a kivitelezés során mobil árvízvédelmi fal 
fogadó vasbeton szerkezetéhez (fejgerenda) szükséges 
betonacélt hozzávetőlegesen fele-fele arányban vízi úton és 
közúton szállítja a helyszínre (azaz a vízi úton szállított 
betonacél mennyisége a teljes betonacél mennyiség 
legalább 50%-át eléri) 

5 

3. Ajánlattevő a kivitelezés során mobil árvízvédelmi fal 
fogadó vasbeton szerkezetéhez (fejgerenda) szükséges 
betonacélt jellemzően közúton szállítja a helyszínre (azaz a 
vízi úton szállított betonacél mennyisége nem haladja meg 
a teljes betonacél mennyiség 50%-át) 

1 

 Az ajánlattevőknek a Felolvasólapon kell nyilatkozniuk a szállítás módjáról. 
Ajánlatkérő - valamennyi alszempont esetén – az ajánlattevő által tett megajánlásokat 
a fentiek szerinti pontszám (10, vagy 5, vagy 1) közvetlen kiosztásával értékeli, köztes 
pontszám meghatározása nem lehetséges. 

 
4. Teljesítési biztosítékra adott vállalás – % 

A módszer meghatározása: 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2010/152. 
[2010.december 22.]) III./B./2. pontja szerinti abszolút módszer, a "folytonos 
hasznossági függvény" módszere. 
Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati (átalány) árhoz viszonyított 2% érték, mint 
minimum vállalását írta elő. Az értékelés során az ajánlattevő ezen kötelező mérték 
feletti vállalását értékeli + 0% (Bmin) és + 3% (Bmax) között (beleértve a két 
szélsőértéket) lineárisan növekvő pontszámot oszt ki az alábbi képlet szerint: 
P = [(B – Bmin) / ( Bmax -  Bmin)] * (Pmax - Pmin) + Pmin  Ajánlatkérő közli, hogy az előírt legkisebb mértéknél (Bmin–nél) alacsonyabb vállalás 
esetén az ajánlat érvénytelen, mivel ez esetben nem felel meg a felhívásban 
meghatározott feltételnek. Továbbá, hogy B ajánlati elem esetén a megajánlás 
realitását ellenőrzi és szükség esetén – Kbt. 87.§ – vizsgálja, továbbá, hogy Bmax-nál 
nagyobb vállalás az Bax-hoz rendelt pontértékkel kerül értékelésre. 

 
Összesítés: 



8  

A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont ajánlattételi 
felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra. 
Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket 
elérő ajánlattevő lesz. 
 
 
 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
1) 

Neve: Szentendrei Vízépítő Konzorcium 
Címe: 2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4. 
Konzorcium tagjai: COLAS-ALTERRA Zrt. 

1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 
Strabag-MML Kft. 

1113 Budapest, Daróci út 30. 
Magyar Aszfalt Kft. 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
 
  Érvénytelenség indoka: 

 
1) Az ajánlatból kiderült, hogy a közös ajánlattevő a helyszínre szállítás módjára 

vonatkozó megajánlása során (19. számú melléklet) a szállítandó mennyiség 
tömegét (melyet az ajánlattevő – ajánlata, és III. számú felvilágosítás kérésre adott 
válasza szerint – a helyszínre szállításhoz szükséges szállítási kapacitások, és 
időütemezés tervezésének, megajánlásának kiindulási adataként vett figyelembe) 
a többi ajánlatban szereplőnél lényegesen kisebb tömegben határozta meg, mellyel 
kapcsolatban ajánlatkérő felvilágosítás kéréssel fordult ajánlattevő felé.  
A Dokumentáció 8.2.2 pontja értelmében: 
„ajánlattevőnek – a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztása végett - be 
kell mutatnia (organizációs terv: helyszínrajzon ábrázolva és szöveges leírással 
ismertetve) a kivitelezés során a helyszínre szállítás tervezett módját/módjait, és 
az ehhez/ezekhez kapcsolódó organizációs megoldásokat, a beépítésre kerülő főbb 
– legalább a bírálati módszertanban nevesített – anyagok vonatkozásában. Ennek 
keretében ki kell térnie az egyes anyagok teljes szállítandó, illetve ezen belül az 
egyes szállítási módok alapján – adott esetben – megbontott mennyiségére (vagy 
arányára), a megajánlott szállítási módokra, valamint az igénybe venni kívánt 
szállítójárművek meghatározására. Utóbbin belül különösen, de nem 
kizárólagosan, be kell mutatni a rendelkezésre álló géppark kapacitását, a le- és 
átrakó helyek számát, építési területen belül tervezett elhelyezkedését, a helyszínre 
szállítás és az építési területen belüli anyagmozgatás tervezett módját. 
Érvénytelen az ajánlat, ha nem nyújtja be – vagy ha nem a fentiek szerinti 
részletezettséggel, tartalommal ad – a megajánlott szállításra vonatkozó leírást, 
vagy ha a bemutatás nem támasztja alá a bírálat szempontja szerint tett 
ajánlattevői vállalást.” 
A II. számú felvilágosítás kérésre benyújtott válaszában bemutatott számítás 
alapján megállapítható volt, hogy az eltérés abból adódik, hogy az ajánlattevő 
nem a beépítésnek megfelelő térfogatsúly (halmaz sűrűség) figyelembe 
vételével végezte a számításokat.  
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A műszaki dokumentációból (műszaki leírás, tervek), és a költségvetés kiírásból 
egyértelmű, hogy a megvalósítandó műtárgy nem „kőszórt gát”, hanem ékelt 
kőburkolat (költségvetési kiírás 22. tétel) és kőrakat (költségvetési kiírás 23. tétel). 
E két műtárgy építési mód esetében majdnem tömören, fedésben, takarásban 
rakva kell a kőanyagot elhelyezni. A kiírásban ily módon meghatározott feltételek 
értelmében tehát a költségvetés szerint térfogatban (m3) megadott beépítendő 
– szállításnál figyelembe veendő – mennyiség térfogatról tömegre történő 
átszámítása során az anyag tömör térfogatsúlya (halmaz sűrűség) vehető 
figyelembe, alkalmazandó. Ettől eltérő módon történő számítás nem felel meg a műszaki elvárásokban meghatározottaknak, ennél kisebb térfogatsúly-érték 
figyelembe vételével kiszámolásra kerülő helyszínre szállítandó kőtömeg a 
ténylegesen beépítendőként előírtnál kisebb mennyiségű – valójában kevesebb 
térfogatú – kőmennyiséget eredményez.  
Ajánlattevő III. számú felvilágosítás kérésre adott válaszából az derült ki az 
ajánlatkérő számára, hogy ezen 19. számú melléklet szerint helyszínre 
szállítandóként feltűntetett tömeghez (kőmennyiséghez) rendelten kerültek meghatározásra, megajánlásra az ajánlattevő szállítási kapacitása, szállításainak 
időtartama, így végső soron a helyszínre szállítás módjára vonatkozó 
megajánlást alátámasztó szakmai ajánlatának elemei.  
Ajánlattevő felvilágosító válasza így  o nem támasztotta alá, hogy az ajánlata szerinti (19. számú formanyomtatvány) 

helyszínre szállítandó mennyiségként – a szállító eszközök-, kapacitás 
hozzárendelésekor, valamint a szállítási idő, és a költségek meghatározása 
során – figyelembe vett kőmennyiség (tonna) megfeleltethető a beépítendő 
mennyiségként előírtnak (m3), illetve  o nem adott elfogadható, reális magyarázatot arra, hogy ajánlatában helyszínre 
szállítandó mennyiségként szereplő mérték (tonna) indokolhatóan különbözik a 
többi ajánlattevő ajánlatában ekként szereplő mennyiségtől.  

Így az ajánlattevő ajánlatának a helyszínre szállítandó kőmennyiség mértéke, 
illetve az azzal összefüggésben a 3.1 alszempontra tett, értékelésre kerülő 
ajánlatot alátámasztó szakmai ajánlatának elemei (szállítási kapacitások, és 
időtartamok) nem a dokumentáció fentiekben részletezett előírásainak 
megfelelően kerültek kalkulálásra, megajánlásra, így szakmai ajánlata nem 
felel meg a dokumentáció 8.2.2 pontjában meghatározott feltételeknek, a 
költségvetési kiírás 22. és 23. sorában meghatározott – a vonatkozó műszaki 
előírásokkal összefüggésben értelmezendő – mennyiségi elvárásokra tekintettel.  
Ajánlatkérő az előzőekre tekintettel megállapította, hogy az ajánlat a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.  
 

2)  A II. és III. számú felvilágosítás kérésre adott válaszából kiderül, hogy az 
ajánlattevő a 7. szakasz vízzáró falának ellenértékét ajánlatkérő vonatkozó, 
alábbi előírásával ellentétben nem szerepeltette a 28-29. tételben, hanem ezt – 
a III. számú felvilágosítás kérésre adott válasza szerint – a 27. tételben tette meg. 
A Dokumentáció 8.2.3 pontja értelmében: 
„Az ajánlattevőnek a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetések 
kitöltésével és ajánlatához történő melléklésével kell árajánlatát részletezni. 
Az ajánlattevő az előző – bírósági gyakorlatból kiemelt – elveknek megfelelően, 
köteles a kiadott költségvetést felülvizsgálni, a saját kockázatait annak árazása 
körében kezelni, ezek ellenértékét az ajánlati átalányárába beépíteni. A 
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kiegészítéseket, eltéréseket, költségeket, kockázatokat – amennyiben azok a 
kiegészítő tájékoztatás körében nem kerülnek rendezésre – az ajánlatban 
kizárólag az egyes – ott szereplő – műszaki tételek egységáraiba beépítve kell és 
lehet érvényesíteni az ajánlatban, külön tételként nem. 
Az ajánlattevő a felülvizsgálat során nem módosíthatja a kiadott 
tervdokumentációban, árazatlan költségvetésben szereplő tételsorokat (ezeket nem 
hagyhatja el, nem egészítheti ki), mennyiségi adatokat (nem növelheti). 
Amennyiben eltérő mennyiségi adatokat kíván ajánlattevő érvényesíteni – 
amennyiben azok a kiegészítő tájékoztatás körében nem kerülnek rendezésre – az 
kizárólag az egyes – kiadott költségvetési kiírásban szereplő – műszaki tételek 
egységáraiba beépítve kell és lehet megtennie.” 
Ajánlatkérő a vízzáró fal árazásával érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az 
alábbi választ adta: 
„28. Kérdés: 
Hivatkozva az Ajánlati Dokumentáció részeként az Ajánlatadók rendelkezésére 
bocsátott Költségvetési kiírás 27, 28, 29. tételeire: 
27. Vízzáró falak létesítése, 

változó mélységben 
m2 5006 

28. Betonozási munkálatok vb. fal 
építésénél, zsaluzással (7-es 
szakasz) 

m3 304 

29. B500B min. betonacél 
szerelése vízzáró fal 
építéséhez, zsaluzatok között 
(7-es szakasz) 

t 34,775 

 
Számításaink szerint a 27. tételben csak az 1,2,3,4 és 6. szakasz mennyiségei 
szerepelnek, de a tervek és a Műszaki leírás alapján a 7. szakaszon is kell vízzáró 
falat építeni, melynek megközelítő mennyisége 510 m2. 
Viszont a 28. tételt és az erre a szakaszra vonatkozó terveket megvizsgálva úgy 
tűnik, hogy a 7. szakaszon létesítendő vízzáró fal, valamint az ezt fejgerendaként 
összefogó vasbeton fal mennyisége egyben szerepelnek a 28. tételsoron kiírt 304 
m3 mennyiségben. Kérdésünk, hogy a 7. szakaszon létesítendő vízzáró fal mennyiségét mely soron 
szerepeltessük? Továbbá kérdésünk, hogy ezen a szakaszon a vonatkozó 3.5.1 és 
3. 11 terveken szereplő kialakítást kell-e minden ajánlatadónak költségelni, vagy 
egyéb ezzel egyenértékű alternatív megoldás alkalmazható-e. 
Válasz: 
A 7-es szakasz mennyiségeit a Mennyiségi kimutatás 28-29-es sorai 
tartalmazzák. A tervezett megoldást kérjük költségelni. 
Az ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás 
figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.” A hatályos joggyakorlat alapján, a Döntőbizottság többször – így a Ikt.sz.: 
D.931/9/2011.határozatásban is – kimondta, hogy a kiegészítő tájékoztatás osztja a 
dokumentáció sorsát.  „Emellett, – amint erre számos bírósági ítélet és döntőbizottsági határozat 
rámutatott – az ajánlattételi követelményrendszer szerves részét képezi a 
kiegészítő tájékoztatás, amelynek törvényi célja a verseny tisztasága, 
nyilvánossága és az ajánlattevők esélyegyenlőségének szem előtt tartása mellett az 
egyes ajánlatkérői előírások bizonyos fogyatékosságainak orvosolása. Ezen 
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rendeltetésénél fogva a kiegészítő tájékoztatás az állandósult bírói gyakorlat 
szerint az ajánlati felhívással és dokumentációval együtt kezelendő, annak jogi sorsát osztja ….” 
Azaz a benne foglaltakra vonatkozóan beáll az ajánlatkérői kötöttség, az ajánlattevő 
köteles ajánlatát annak megfelelően elkészíteni. Fentiek szerint az ajánlattevő a kiadott költségvetés árazásakor, azzal, hogy a 7. 
szakasz résfal betonvas ellenértékét nem költségelte a 28-29. sorban, nem 
dokumentáció részét képező kiegészítő tájékoztatás (dokumentáció 6.6 pont) 
előbbiekben részletezett rendelkezései szerint járt el, így ajánlata nem felel meg 
dokumentáció 8.2.3 pontjában foglalt rendelkezéseinek, ezért ajánlata a Kbt. 
88.§ (1) bekezdés f) pont alapján érvénytelen. 

 
2) 

Neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 
Címe: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. 

 Érvénytelenség indoka: 
 
1)  Ajánlattevő ajánlatában a kőanyag és a betonacél mennyiségének helyszínre 

szállítása vonatkozásában a 19. számú formanyomtatványon és a vonatkozó 
részletezésben ellentmondásosan nyilatkozott: o táblázatban mindkét anyagmennyiség tekintetében 76%-s vízi úton való 

szállítás került megadásra, míg o szöveges bemutatása (ajánlat 243. oldal 3. bekezdés) szerint: „Magas 
vízállás esetén a kőszállítás nyerges tehergépkocsikkal történik 
Dunabogdány felől, míg a betonacél szállítás szintén nyerges 
tehergépkocsival, azonban Budapest felől, a Duna korzó aszfalt útjainak igénybe vételével…” 

 
Mivel  o ajánlatkérő – a felhívásban foglaltak értelmében – nem engedte alternatív 

ajánlat tételét egyetlen bírálati szempont vonatkozásában sem, továbbá,  o mivel ajánlatkérő számára nem volt értelmezhető, hogy a „76%-s vízi 
szállítás” megajánlással összefüggésben miképpen került figyelembe 
vételre a szöveges bemutatás szerinti „magas vízállás esetén 
tehergépkocsik igénybe vételével történő szállítás”,  

felvilágosítást kért  ajánlattevőtől, kérve „felvilágosítását, az ajánlatban tett, 
elbírálásra kerülő vállalásokkal összefüggésben:  o kérjük fejtse ki, hogy mit ért az ajánlat 243. oldalán – 3. bekezdésben – 

található, magas vízállás esetére vonatkozó nyilatkozatában foglaltakon, 
miképpen vette figyelembe az ajánlattétel során a nyilatkozatban 
foglaltak szerinti körülményt;”  

Ajánlattevő válaszának 2. oldalán adott válaszában – 2.) Felvilágosítás az 
ajánlatban tett, elbírálásra kerülő vállalásokkal összefüggésben / a) pontban –
aképpen nyilatkozott, hogy „A magas vízállású napokra anyagszállítást nem 
terveztünk”. 
Fenti válaszával ajánlattevő módosította az ajánlata 243. oldal 3. bekezdésben 
írtakat, ahol egyértelműen „nyerges tehergépkocsival” való szállításra vonatkozó 
vállalást tett. 
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Az ajánlattevő ezzel megsértette a Kbt. 85. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, melynek értelmében „a felvilágosítás megadása nem 
eredményezheti az ajánlat módosítását”.  
Mivel ajánlattevő a Kbt. 85.§ (1) bekezdésbe ütköző módon adott választ 
ajánlata elbírálásra kerülő elemének alátámasztására vonatokozó szakmai 
ajánlatában talált ellentmondás tisztázására vonatkozó ajánlatkérői kérdésre, 
ezzel nem feloldva – hanem módosítva – az abban foglaltakat, a felhívás 
alternatív ajánlatot kizáró rendelkezésére vonatkozó tilalomra is tekintettel, 
ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont alapján érvénytelen.  
 

2)  Ajánlattevő a 244., 247-249. oldalakon adott ajánlatot a Duna korzó várható 
forgalmi terhelésére vonatkozóan (szöveges leírással és helyszínrajzon történő 
ábrázolás alapján). Ebben a nevezett szakaszok jelentős időtartamra (2-4 
hónap) történő félpályás lezárása szerepel a „helyszínrajzon szereplő szakaszolásnak és ütemezésnek megfelelően”. Mivel ajánlatkérőnek 
dokumentációban előírt alapvető elvárása volt a Duna korzó forgalmi 
terhelésének minimalizálását biztosító forgalmi megoldás megajánlása, ezért 
felvilágosítást kért az alábbiak szerint: o “kérjük részletezze, adjon magyarázatot arra, hogyan egyeztethető össze 

ajánlattevő azon megajánlása, miszerint a 4-5-6. szakasz (kb. 650 m 
szakasz), majd a 7-8. szakasz (kb. 300 m) építési céllal félpályásan 
lezárásra kerül a Duna-korzón főszezonban több hétig, azon ajánlatkérői 
alapvető kritériummal, hogy a Duna Korzón elhelyezkedő üzletek, 
éttermek elérhetősége (turisták, vendégek, illetve 
árufeltöltés/pénzszállítás számára) folyamatosan biztosított legyen, 
figyelemmel arra,”  

Ajánlattevő vonatkozó válaszának 3-4. oldalán – 2.) Felvilágosítás az ajánlatban 
tett, elbírálásra kerülő vállalásokkal összefüggésben / d) pontban – módosította 
az ajánlatában foglaltakat, mivel nyilatkozata értelmében az organizációs 
tervben szereplő szakaszos félpályás lezárásokat nem kívánja az adott 
szakaszon teljes hosszban és időtartamban fenntartani, hanem a félpályás 
lezárást mindig csak az adott napi munkavégzéshez szükséges hosszban 
kívánja fenntartani ún. mozgó terelés formájában. Az ajánlattevő ezzel 
megsértette a Kbt. 85. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, melynek 
értelmében „a felvilágosítás megadása nem eredményezheti az ajánlat 
módosítását”.  
Mivel ajánlattevő a Kbt. 85. § (1) bekezdésbe ütköző módon adott választ 
ajánlata elbírálásra kerülő elemének alátámasztására vonatokozó szakmai 
ajánlatában talált ellentmondás tisztázására vonatkozó ajánlatkérői kérdésre, 
ezzel nem tisztázva – hanem módosítva – az abban foglaltakat, a felhívás 
alternatív ajánlatot kizáró rendelkezésére vonatkozó tilalomra is tekintettel, 
ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont alapján érvénytelen.  

 
3)  Ajánlattevő ajánlata 243. oldala 4. bekezdésében az alábbiak szerinti vállalást 

tette: o “A gátépítéshez szükséges agyagos föld szállítása nyerges 
tehergépkocsikkal történik Dunabogdány felől a Duna korzó aszfalt útjának igénybe vételével a Theátrum parkoló területén kialakított 
depóterületig, illetve közvetlenül a beépítés helyére.” 
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A dokumentáció vonatkozó előírása szerint, „a meglévő gát bontása munkafázis 
csak akkor végezhető, ha a vízoldali töltés erősítés már elérte a bontási síkot (7. 
szakasz)”, azaz a gát csak akkor bontható el, ha a víz felől megépül a 
megerősítés.  Amennyiben az ajánlattevő vonatkozó megajánlása szerint történik 
a föld beépítés helyszínére történő szállítása, azaz a munkaterület anyagellátása a 
Duna korzó felől történik, akkor ez csak a teljes földmennyiség meglévő gáton át 
víz felőli oldalra történő átemelésével valósítható meg. A megoldás 
átgondoltságának tisztázása, előírásoknak megfelelően tett vállalásának 
tisztázására vonatkozóan, az ajánlatkérő felvilágosítást kért az ajánlattevőtől 
előzőekkel összefüggésben.  
Ajánlattevő válaszának 6. oldalán utolsó bekezdésben – 4.) Felvilágosítás a 
vállalt teljesítési határidőre vonatkozóan –  adott válaszában aképpen 
nyilatkozott, hogy „A nagytömegű földmunkákhoz szükséges anyagszállítást a 
tervezett fenntartóút nyomvonalán, tehát a vízoldalon tervezzük lebonyolítani. 
Az ajánlattevő ezzel megsértette a Kbt. 85. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, melynek értelmében „a felvilágosítás megadása nem 
eredményezheti az ajánlat módosítását”.  
Mivel ajánlattevő a Kbt. 85. § (1) bekezdésbe ütköző módon adott választ az 
ajánlata tartalmának tisztázására, előírásoknak való megfelelésére vonatkozó 
ajánlatkérői kérdésre, ezzel nem tisztázva – hanem módosítva – az abban 
foglaltakat, a felhívás alternatív ajánlatot kizáró rendelkezésére vonatkozó 
tilalomra is tekintettel, ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pont alapján 
érvénytelen.  

 
4)  Ajánlattevő ajánlata 256-257. oldalán nyújtotta be a megvalósításra vonatkozó 

tervezett ütemezését. 
Ajánlatkérő a felhívás III.1.4. pontjában tett előírásával – „Árvízveszély esetén a 
megnyitott gátszakaszt 24 órán beül az előírt védelmi szintet biztosítani kell” – 
összhangban felvilágosítást kért ezen műszaki ütemezésre vonatkozóan, mivel 
abban jelentős hosszban megnyitott gátszakaszok szerepeltek, így az előírtak 
szerinti helyreállítás teljesíthetősége nem volt egyértelmű az ajánlatból.  
(Figyelemmel a dokumentáció részeként kiadott Havária terv tervezetben foglalt 
javasolt ütemezésre is: egyszerre 50 m gátszakasz bontható meg.)  
Ajánlattevő válasza 5-6. oldalán – 4.) Felvilágosítás a vállalt teljesítési 
határidőre vonatkozólag – szereplő szöveges leírásban, valamint önkéntes 
hiánypótlásként benyújtott módosított ütemtervében ismertette,  hogy az 
előírásoknak megfelelően, „maximum 50 m-s szakaszokban” történik a 
bontás. A Kbt 83. § (4) bekezdés értelmében „az ajánlattevő – a (2) bekezdésben 
meghatározott körben – a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is 
pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig.” Az 
ajánlatkérő azonban ebben az időszakban nem biztosított hiánypótlást – csak 
felvilágosítás kérésre vonatkozó válaszok megadása volt folyamatban – így a 
vonatkozó rendelkezés értelmében önkéntes hiánypótlásának nem volt – ebben 
az időszakban – helye.  Az ajánlattevő ezzel a magatartásával tehát, megsértette 
a Kbt. 83. § (4) bekezdését. 
Az ajánlattevő megsértette továbbá a Kbt. 85. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, melynek értelmében „a felvilágosítás megadása nem 
eredményezheti az ajánlat módosítását”.  
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Mivel ajánlattevő a Kbt. 85. § (1) bekezdésbe ütköző módon adott választ az 
ajánlata tartalmának tisztázására, előírásoknak való megfelelésére vonatkozó 
ajánlatkérői kérdésre, ezzel nem tisztázva – hanem módosítva – az abban 
foglaltakat, a felhívás alternatív ajánlatot kizáró rendelkezésére vonatkozó 
tilalomra is tekintettel, ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont alapján 
érvénytelen.  

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

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

Neve: SWIETELSKY-KÖTIVIÉP’B 
Konzorcium 

Címe: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.  
B ép. V. em. 

Konzorcium tagjai: SWIETELSKY Magyarország Kft. 
1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B ép. 

V. em. 
KÖTIVIÉP’B Kft. 

5000 Szolnok, Gáz út 1. 
1. Egyösszegű Ajánlati Ár: nettó 759.690.252 Ft + ÁFA 
2. Jótállási időszakban az elsődleges 
hibajavítás megkezdésének ideje: 

 
0,02 naptári nap* 

3.1 A  gátszélesítéshez  felhasználni kívánt 
kőmennyiség  
- vízi szállítási mód szerinti aránya  
- közúti szállításának aránya   

 

 
75 %*** 
25 %*** 

3.2 A gátépítés alapanyagául szolgáló 
agyagos föld  
- vízi szállítási mód szerinti aránya  
- közúti szállításának aránya   

 

 
75 %**** 
25 %**** 

3.3 A mobil árvízvédelmi fal vasbeton 
fogadó szerkezetéhez (fejgerenda) 
szükséges betonacél  
- vízi szállítási mód szerinti aránya  
- közúti szállításának aránya   

 

 
 

75 %*** 
25 %*** 

4. Teljesítési biztosítékra adott vállalás (a 
nettó Egyösszegű Ajánlati Árra vetítve) 

 
3 %** 

 Kiválasztásának indoka: a fenti ajánlattevő ajánlata valamennyi feltételben megfelel a 
felhívás és dokumentáció előírásainak, valamint a jogszabályi rendelkezésekben 
foglaltaknak. Az ajánlattevő és alvállalkozói nem állnak a kizáró okok hatálya alatt, a 
szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból egyaránt 
alkalmas. A bírálati szempont alapján az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tette. 

 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
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9. * 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: - 
10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  SWIETELSKY Magyarország Kft: minőségvizsgálat, őrzés-védelem, 
forgalomtechnika, közúti szállítás-fuvarozás, vízi szállítás, tervezés, engedélyeztetés, 
növénytelepítési és kertészeti munkák, elektromos munkák, átemelők építése és 
szerelése, bontási munkák, raktárcsarnok építése, földmunkák díjoldala, 
ágyazatkészítési munkák, betonozási munkák díjoldala, szakfelügyeletek (gáz, víz- és 
csatornahálózat, elektromos, hírközlő, út-hajózás és közlekedés felügyelet, építés 
felügyelet, ÁNTSZ, tűzoltósági, műemléki, környezet- és természetvédelem, valamint 
minden egyéb a beruházás során szükségessé váló szakfelügyelet, ami nem vízügyi 
műszaki felügyelet), meglévő közművezetékekkel és műtárgyakkal kapcsolatos 
feladatok, kerítés, korlát és kapuépítés, kikötőhíd áthelyezés, műkőburkolatok építése, 
javítása, kőburkolat építése díjoldal, szivárgóépítés, hulladék elszállítással kapcsolatos 
feladatok 
KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.: betonozási 
munkák részfeladatai, földmunkák részfeladatai, lőszermentesítés, régészeti munkák, 
vízügyi műszaki szakfelügyelet, töltéstest előkészítő földmunkái (humuszleszedés), 
növényirtás (bozót és cserje), fakivágás, tuskó kiszedés, minőségvizsgálat, őrzés-
védelem, forgalomtechnika, közúti szállítás-fuvarozás, vízi szállítás, tervezés, 
engedélyezetés, elektromos munkák, átemelők építése és szerelése, bontási munkák, 
ágyazatkészítési munkák, meglévő közművezetékekkel és műtárgyakkal kapcsolatos 
feladatok, kerítés, korlát és kapuépítés, kikötőhíd áthelyezés, műkőburkolatok építése, 
javítása, kőburkolat építése díjoldal, szivárgóépítés, hulladék elszállítással kapcsolatos 
feladatok 
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:- 
 
12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2012. július 6. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2012. július 16. 
 
13. * Egyéb információk: 
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A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.264/13/2012 számú határozatával megsemmisítette 
ajánlatkérő korábbi eljárást lezáró döntését. Ajánlatkérő az ajánlatok ismételt elbírálásáról 
és új döntéséről jelen összegezés megküldésével kívánja tájékoztatni az ajánlattevőket. 

 14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 

 
15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 
közzétételének/megküldésének napja:  A Közbeszerzési Értesítőben 2012. január 4-én megjelent Ajánlattételi felhívás (KÉ 

33660/2011). 
 
16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja: 2012. július 5. 
 
17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. július 4. 

 
18.* Az összegezés javításának indoka: - 

 


