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Tárgy: 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat ajánlatkérő 

Pilisszentlászló szennyvízcsatornázás tervezés 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

EKR001324082020 

 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

 Postai cím: Szabadság tér 1. 

 Város: Pilisszentlászló  Postai irányítószám: 2009  

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Pilisszentlászló szennyvízcsatornázás tervezés 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Tervezési és engedélyezési feladatok teljeskörű ellátása 

Ajánlatkérő a település teljes körű szennyvízcsatorna hálózat kiépítését tervezi, egyetlen befogadó a Szentendre 

Skanzen (magánterület, vagy közúti) meglévő végpontja. 

Az eredetileg önálló szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó település (2000LE alatti) az agglomeráció átsorolását 

kérte 2015-ben. Ez a dokumentum az alapja a tárgyi hirdetmények. 

A tervezési terület: a település teljes belterülete, illetve a 1116.sz főút (097 és 0575/1 hrsz., váltott nyomvonalon, 

elkerülve a meglévő ivóvíz távvezetéket) és Szentendre Skanzen érintett szakaszai (Szarvas-hegyi, Tiszafa, Sztaravoda 

utcák). Az előkészítésben kialakult nyomvonal (A verzió) a településen és Szentendre kül,- és belterületén, közepesen 

sűrű közművel ellátott helyen fut. A település völgyben helyezkedik el, jelentős lejtésekkel (Pilis) így kihívást jelentő 

tervezői munka a szennyvizek összegyűjtése és átemelése Szentendre felé a 1116-os út mentén. Szinte a teljes tervezési 

terület országos védettségű és/vagy NATURA 2000 területen, vagy azt közvetlenül érint! 

Teljes körű tervezői támogatást kér Ajánlatkérő, aki az engedélyeztetési/kiviteli és a tervezői művezetési munkákra is 

egy Tervezőirodát tervez megbízni. 

Alapadatok: 

Lakosságszám (KSH:2019):1263 fő=LEÉ, +0,5%/év népességnövekedés, 466 lakás, 2,7 fő/lakás. 

Viziközmű: ivóvízzel 100 %-ban ellátott (bekötött ingatlanok száma ~520db), Napi 125-160 m3/d szennyvíz keletkezik 

(10 évre kell távlatilag tervezni a gépészetet), Csapadékvíz elvezető hálózat: Két vízgyűjtő (Apátkúti-patak bal és jobb 

part). Utóbbi rekonstrukció alatt, illetve az apátkúti-patak belterületi szakasza a Petőfi-térnél. Jellemző a földárok. 

Elektromos hálózat: jellemzően légvezeték, de a település központban földkábel is. 

Hírközlés: részben ellátott légkábel és földvezeték is. 

Úthálózat: 85 %-ban aszfaltozott, a Szentendrei utca és a 1116. sz. főút belterületi szakasza a Közútkezelő kezelésében, 

míg a többi utca Önkormányzati fenntartású. 

Forgalom: a belterületen márciustól-októberig hétvégéken jelentős, egyébként alacsony. 

Tulajdonviszonyok: nem áll rendelkezésre EOV helyes, pontos, digitális település térkép, jelentős a tárgyi tervezési 

munkában a csatorna nyomvonal ingatlan rendezéssel (telekhatárok) együtt történő tervezése, a megvalósíthatóság 

érdekében. min. 40 db érintett ingatlan. 

Lejtésviszonyok: jelentős, hegyvidéki vízrendezési viszonyok (0-15 %), Egy mélypont a Petőfi-térnél. Egy magaspont a 

1116.sz főúton („vízmű”). Nyomott szennyvízcsatorna távvezeték geodéziai szintkülönbség a mélyponttól: 92 m. 

Szennyvízelvezetési szempontból is, ahogy a csapadékvíz hálózat 2db vízgyűjtő van, melyből a bal parti vízgyűjtőn 

több mélypont van, ahová kisebb kapacitású, de közterületi átemelőket kell tervezni. Minden átemelőt távfelügyelettel 

kell ellátni a DMRV Zrt. vonatkozó előírásai alapján és a végátemelőnél indukciós elvű szennyvízmérő műszereket kell 

tervezni, önálló aknában. 

A Beruházás előzetes költségbecslés (indikatív kivitelezői árajánlat) alapján nettó 2 712 MFt nagyságrendű. 

A Tervezői feladat rövid leírása 

Általánosságban: 

— a Megbízó által összehívott, a tervezési szakaszban átlagosan kétheti rendszerességgel - helyben - szervezett 

tervezési kooperáción részt vesz min. 3 fő irányító mérnök szintű tervezővel, 

— a szükséges építési engedélyek beszerzése a Tervező feladata. 

A Beruházás előkészítése körében: 
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1. A Tervező a Műszaki Leírást és a csatolt Tervmellékleteket felülvizsgálja, és megállapítja az elkészítendő 

Engedélyezési Tervek pontos megnevezését és fajtáját, valamint a közreműködő engedélyező hatóságok listáját 

(ideértve a szakhatósági és közmű-hozzájárulásokat illetve engedélyeket is, különösen a vízjogi, környezet és 

természetvédelmi témaköröket illetően). 

2. A Tervező lefolytatja a közreműködő engedélyező hatóságokkal, szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal 

(kiemelten a területileg illetékes szolgáltatót), az előzetes egyeztetéseket a szükséges műszaki tartalomról (engedélyezés 

formája, beadandó tervek, leírások darabszáma, stb.), engedélyezési formáról (ÉTDR, e-közmű vagy „hagyományos” 

papíralapú engedélyezés) valamint feltárja az esetleges egyéb figyelembe veendő feladatokat. A Tervező a Műszaki 

Leíráshoz csatolt (terv)mellékletek felhasználásával, valamint a lefolytatott előzetes egyeztetések alapján elkészíti a 

tanulmánytervet az általa javasolt nyomvonallal kiegészítve (költség-haszon és swot elemzéssel). A vízjogi létesítési és 

környezetvédelmi/természetvédelmi tervezési feladatok véglegesítése szerződés hatályba lépés + 60 nap határidővel. 

3. A Megrendelő az átadott dokumentációt felülvizsgálja 5 napon belül és döntéséről haladéktalanul értesíti a Tervezőt. 

4. A Tervező a Tanulmány Tervek alapján, a Megrendelő írásos jóváhagyása után elkészíti a szükséges engedélyezési 

terveket a szükséges példányszámban, az ütemtervnek megfelelően szerződés hatályba lépés + 150 nap határidővel.* 

5. A Tervező lefolytatja a szükséges engedélyezési folyamatokat az ütemtervnek megfelelően. Az ehhez szükséges 

Megbízói meghatalmazások, aláírások, stb. meglétéről időben gondoskodnak a Felek. 

6. Az eljárási díjakat a Megbízó fizeti. 

7. A Tervező elkészíti a jogszabályi előírások szerinti részletességgel a Kiviteli terveket szerződés hatályba lépés + 220 

nap határidővel. 

8. Kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési műszaki dokumentáció, kiegészítő tájékoztatások összeállítása körében 

műszaki támogatás ad 

9. A szükséges számú tervezői művezetés ellátása, részvétel a műszaki-átadás átvételen, tervmódosítások, és a vízjogi 

üzemeltetési engedélyes terv elkészítése. 

10. projektzáráskor műszaki támogatás ad a Beruházónak/a projektgazdának. 

*A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció készítése is a feladata a Tervezőnek, ideértve a 

kezelési és karbantartási utasítást, havária tervet, melyet a kivitelezői adatszolgáltatás pl. beépített anyagok, gépek-

berendezések adatlapjai, próbaüzemi jegyzőkönyvek, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok és használati utasítások 

alapján állít össze). Valamint további, az építési-, és bontási engedélyhez szükséges tervek, melyek pontos tartalmát a 

Tervező és a Megbízó egyezteti a kooperációkon illetve a készítendő tanulmány tervben, majd az engedélyes és kiviteli 

tervekben. 

Munkafázisok (a műszaki leírás 1.sz. Melléklet I/1. pontjában részletezve) 

1. fázis: Tanulmány terv 

2. fázis: Engedélyezési terv 

3. fázis: Kiviteli terv, árazott ás árazatlan költségvetés 

4. fázis: Kivitelező közbeszerzési műszaki dokumentáció, műszaki kiegészítő tájékoztatás 

5. fázis: Tervezői művezetés, egyéb feladatok 

Várható mennyiségek: 

— közterületi gravitációs szennyvízcsatorna belterület 11 km, külterület (távvezeték 5 km a befogadóig) 

— közterületen, nyomott szennyvízcsatorna 2 km 

— közterületi szennyvíz átemelő 6 db 

— nyomott rendszerre telepített szennyvízmennyiség mérő műszer 2 db 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: második rész XV. fejezet 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós nyílt 

 IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

 IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:2021/S 025-060329 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1728/2021 (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2

 (éééé/hh/nn) 
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 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
2 

 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 

 A szerződés száma: [ ] Rész száma:
2

 [ ] Elnevezés: Pilisszentlászló szennyvízcsatornázás tervezés 

 Az eljárás eredményes volt x igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: 

O A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: 8 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: A-KEVITERV Környezetvédelmi Tervező, Kivitelező, Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 3518 Miskolc Bollóalja U. 28. 

Alkalmasságát előzetesen megfelelően igazolta. 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 68 250 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 80 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 60 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 60 

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 60 

 

Ajánlattevő neve: MONOGRAPHIC Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2220 Vecsés Rózsa Utca 13 311 

Ajánlattevő neve: ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhelye: 1027 Budapest Margit 50-52. Körút 50-52. IV/5/a 

Ajánlattevő neve: Aquasol Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Eszközgyártó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye: 1027 Budapest Margit krt Körút 50-52. IV/5/a 

Alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 48 090 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 33 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

 

Ajánlattevő neve: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 

Székhelye: 1043 Budapest Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b. 
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Alkalmasságát előzetesen megfelelően igazolta. 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 65 000 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 110 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2

  

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

     Az ajánlattevő neve: 

A-KEVITERV 

Környezetvédelmi 

Tervező, Kivitelező, 

Szolgáltató Kft. 

 Az ajánlattevő neve: 

MONOGRAPHIC 

Mérnöki és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság, ENViB Mérnöki 

Tanácsadó és Szolgáltató 

Betéti Társaság, Aquasol 

Hungary Mérnöki 

Tanácsadó, Kereskedelmi 

és Eszközgyártó Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

közös ajánlattevők 

 Az ajánlattevő neve: 

FŐMTERV Mérnöki 

Tervező Zrt. 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

 Átalány ár nettó 

Ft (az 1-4. fázis 

feladatainak 

ellenértéke) 

 40   

                      

70,46  

 

  

                       

                

2 818,46  

  

 

  

                    

100,00  

 

  

                 

4 000,00  

 

  

                                

48,72  

 

  

                          

1 948,94  

 

 Tételes 

elszámolású 

egységár nettó 

Ft/mérnöknap (az 

5. fázis 

feladatainak 

ellenértéke) 

 10   

                      

41,25  

 

  

                    

412,50  

 

  

                    

100,00  

 

  

                 

1 000,00  

 

  

                                

27,50  

 

  

                              

275,00  

 

 Felhívás III.1.3) 

M/2.1. pont 

szerinti szakember 

alkalmassági 

követelményen 

felüli "VZ-TER" 

tervezési 

tapasztalata 

 20 

                    

100,00  

  

                

2 000,00  

 

                    

100,00  

  

                

2 000,00  

 

 0  0 

 Felhívás III.1.3) 

M/2.2. pont 

 15                     

100,00  

                

1 500,00  

                    

100,00  

                

1 500,00  

 0  0 
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szerinti szakember 

alkalmassági 

követelményen 

felüli "VZ-TEL" 

tervezési 

tapasztalata 

 Felhívás III.1.3) 

M/2.3. pont 

szerinti szakember 

alkalmassági 

követelményen 

felüli "KÉ-K" 

tervezési 

tapasztalata 

 15 

                    

100,00  

                

1 500,00  

                    

100,00  

                

1 500,00  

 0  0 

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

      

                

8 230,96  

 

   10 000,00     

                          

2 223,94  

 

 

  

     Az ajánlattevő neve: 

K+K 

Környezetgazdálkodási 

és Közműtervező Kft. 

 Az ajánlattevő neve: 

Realiscon Kft. 

 Az ajánlattevő neve: 

VIKÖTI Mérnök Iroda 

Kft. 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

 Átalány ár nettó 

Ft (az 1-4. fázis 

feladatainak 

ellenértéke) 

 40   

                        

73,98  

 

  

                   

2 959,38  

 

  

                        

37,28  

 

  

                  

1 491,16  

 

  

                            

35,73  

 

  

                      

1 429,12  

 

 Tételes 

elszámolású 

egységár nettó 

Ft/mérnöknap (az 

5. fázis 

feladatainak 

ellenértéke) 

 10   

                        

30,00  

 

  

                      

300,00  

 

  

                        

25,00  

 

  

                     

250,00  

 

  

                            

36,67  

 

                          

366,67  

  

 Felhívás III.1.3) 

M/2.1. pont 

szerinti szakember 

alkalmassági 

követelményen 

felüli "VZ-TER" 

tervezési 

tapasztalata 

 20 

                      

100,00  

  

                   

2 000,00  

 

                      

100,00  

  

                   

2 000,00  

 

                      

100,00  

  

                   

2 000,00  

 

 Felhívás III.1.3) 

M/2.2. pont 

szerinti szakember 

alkalmassági 

 15 

                      

100,00  

                   

1 500,00  

                      

100,00  

                   

1 500,00  

                      

100,00  

                   

1 500,00  
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követelményen 

felüli "VZ-TEL" 

tervezési 

tapasztalata 

 Felhívás III.1.3) 

M/2.3. pont 

szerinti szakember 

alkalmassági 

követelményen 

felüli "KÉ-K" 

tervezési 

tapasztalata 

 15 

                      

100,00  

                   

1 500,00  

                      

100,00  

                   

1 500,00  

                      

100,00  

                   

1 500,00  

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

      

                   

8 259,38  

 

    

                  

6 741,16  

 

    

                      

6 795,79  

 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
 

 V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
 

Az alkalmazandó pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 

értékelésiszempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: 

Ár értékelési szempont: fordított arányosítás, képlet: Pvizsgált = Alegjobb/ Avizsgált * 100. 

A szakember tapasztalat értékelési szempont: egyenes arányosítás, képlet: Pvizsgált = Avizsgált/Alegjobb * 100. 

A pontozás során ajánlatkérő két tizedesjegyig kerekít. 

A szakember tapasztalat értékelési szempontoknál a 24 hónapot meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre, 

míg a legkedvezőbb ajánlat 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül kiosztásra.
 

 V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

 V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: MONOGRAPHIC Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2220 Vecsés Rózsa Utca 13 311 

Ajánlattevő neve: ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhelye: 1027 Budapest Margit 50-52. Körút 50-52. IV/5/a 

Ajánlattevő neve: Aquasol Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Eszközgyártó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye: 1027 Budapest Margit krt Körút 50-52. IV/5/a 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 48 090 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 33 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

 V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 x igen O nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

hírközlési és automatizálási mérnök, geotechnikai szakvélemény, mérnök (GT), ingatlan rendező és geodéta, csatorna 

kamerás vizsgálata, VZ-TEL mérnök, közmű tervezés, temészetvédelmi szakértő, villamos mérnök, műszaki rajzoló, 
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VZ-TEL mérnök, közmű tervezés 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
2 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 

MÉR Kft. adószám: 12134658-2-43. 
 

 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

MÉR Kft. adószám: 12134658-2-43, felhívás III/1.2/P1; III/1.3/M1.a-c /; III/1.3/M2./2. 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 

ajánlatában: 

 V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

Ajánlattevő neve: PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: Magyarország, 7831 Pellérd József Attila Utca 14. 

Ajánlata beérkezésének időpontja: 2021.03.09 13:21:27 

Az ajánlati felhívásban előírt ajánlattételi határidő 2021.03.09 12:00 

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, ez miatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.  

 

Ajánlattevő neve: Tender Terv Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 4030 Debrecen Óvoda Utca 2. 

Ajánlattevő ajánlatát 2021.03.12. napján 11:51 óra/perc időpontban visszavonta. 

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mert azt az ajánlati 

kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta. 

 V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:
2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2021/06/12 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2021/06/21 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021/06/11 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021/06/11 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk:
2 

Az ajánlatok értékelését követően - az értékelési sorrendben elfoglalt helyükre tekintettel - a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdésében foglaltak alapján az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor: 

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

Székhelye: 1024 Budapest Lövőház Utca 37. 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 98 700 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 120 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 0 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 0 
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Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 0 

Értékelési pontszám: 2223,94 

Ajánlattevő neve: Realiscon Kft. 

Székhelye: 1088 Budapest Krúdy Gyula Utca 2 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 129 000 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 132 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Értékelési pontszám: 6741,16 

Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft 

Székhelye: 6000 Kecskemét Ceglédi Út 2 

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 134 600 000 

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 90 000 

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" 

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési 

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 

Értékelési pontszám: 6795,79
 

  

Szentendre, 2021. június 11. 

 

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést fentiek szerint hozom meg. 

 

 

 

Tóth Attila 

polgármester 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem: 

 

Szentendre, 2021. június 11. 

 

 

 

dr. Dóka Zsolt 

ügyvéd 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 


