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Sorszám: 

ÜB 

Ny/. 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű többség, név 

szerinti szavazással 
 

Tárgyalás módja: 

Nyílt ülés 

Tárgy: 

Zöld város eljárást 

lezáró döntés 

meghozatala 

 

Előkészítette: 

Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 226/2019. (V. 30.) számú határozatában 

döntött a TOP-2.1.21-16-BS1-2017-00007 kódszámú, „Az élhetőbb békési városközpont 

kialakítása” megnevezésű pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás 

megindításáról. 

 
A Közbeszerzési bírálóbizottság ülésének helye, ideje:  

 
Helye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. 
Ideje: 2019. július 31. napja, 10.00 óra 
 
Bírálóbizottság tagjai:  
 

Név Szakértelem 

Gál András (bírálóbizottsági elnök) - közbeszerzés tárgya szerinti 

Kovács Szilvia (bírálóbizottsági tag) - pénzügyi 

dr. Tanai Judit (bírálóbizottsági tag) - jogi 

dr. Palotai Péter (bírálóbizottsági tag) 
- közbeszerzési (felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó)  

I. A közbeszerzési eljárás adatai 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:  
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Békés Város Önkormányzata  
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. 

 
2. Az ajánlatkérő képviseletében eljáró szerv:  

 

Justitia Tanácsadó Kft. 
1138 Budapest, Marina sétány 1. Ü13/B 

 

3. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 

A közbeszerzés tárgya: „Zöld város kialakítása” 

Mennyisége: 

 

1. rész: Zöldfelület 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

35.000 m2 fűfelület felújítás, 20 db fa kivágása, 36 db díszfa metszése, 120 db túlkoros fa ültetése 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

2. rész: Játszóterek 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

1 db 5 elemes gyermekjátszótér és 1 db 5 elemes felnőtt játszótér kialakítása 2-2 db paddal és 

hulladékgyűjtővel 
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A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

3. rész: Piaci parkoló 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

637 m2 gyephézagos burkolatú parkolóhely kialakítása 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

4. rész: Hidak 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 
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2 db fahíd mosása, felületjavítása, bevonatok felújítása 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

5. rész: Térfigyelők 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

4 db térfigyelő kamera telepítése, meglévő központba adaptálással 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

6. rész: Sétányok 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 
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3.440 m2 járdalapos sétány építése, 40-40 db pad és szemetesedény elhelyezése, 120 fm korlát 

telepítése 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

7. rész: Közvilágítás 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

120 db napelemes mozgásérzékelős közvilágítási lámpa telepítése 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

8. rész: Erzsébet-ligeti pihenőhely 
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Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

890 m2 térburkolat készítése, 9 db napvitorla telepítése, 1 db napóra készítése, 6 db kandeláber 

elhelyezése, 1 klt. Párásító berendezés 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

9. rész: Öntözőrendszer 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

734 fm öntözöcső telepítése, 27 db hidráns kialakítása, vízvételezés kiépítése 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 
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10. rész: Futópálya 

 

Zöld város kialakítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. 

 

836 m2 rekortán borítású, 1,0 m széles futópálya kialakítása 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, 

amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 

a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

 

A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák. 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

 

4. Becsült érték, fedezet: 
 

A közbeszerzés becsült értéke: összesen nettó 192 683 475,-Ft 

1. rész: nettó 40 335 588,- Ft 

2. rész: nettó 11 181 569,- Ft 

3. rész: nettó 17 157 922,- Ft 

4. rész: nettó 5 125 485,- Ft 

5. rész: nettó 5 050 000,- Ft 

6. rész: nettó 29 109 240,- Ft 

7. rész: nettó 7 829 080,- Ft 

8. rész: nettó 17 923 236,- Ft 

9. rész: nettó 19 597 355,- Ft 

10. rész: nettó 39 374 000,- Ft 

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: összesen nettó 192 683 475,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 

244 708 013,-Ft 

1. rész: nettó 40 335 588,- Ft + Áfa 

2. rész: nettó 11 181 569,- Ft + Áfa 
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3. rész: nettó 17 157 922,- Ft + Áfa 

4. rész: nettó 5 125 485,- Ft + Áfa 

5. rész: nettó 5 050 000,- Ft + Áfa 

6. rész: nettó 29 109 240,- Ft + Áfa 

7. rész: nettó 7 829 080,- Ft + Áfa 

8. rész: nettó 17 923 236,- Ft + Áfa 

9. rész: nettó 19 597 355,- Ft + Áfa 

10. rész: nettó 39 374 000,- Ft + Áfa 

 

5. Hivatkozás az eljárást megindító felhívásra: 
 

A tárgyi közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2019. július 10. napján került megküldésre 

az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a 

továbbiakban: EKR) felületén keresztül. 

 
II. Emlékeztető: 

 
Ajánlatkérő 2019. július 10. napján a Kbt. 115. § (2) bekezdése értelmében 5 (öt) darab – az 

Ajánlatkérő saját megítélése szerint teljesítésre képes, szakmailag megbízható – gazdasági szereplő 

részére küldte meg az ajánlattételi felhívást az EKR felületen keresztül. 

 

Az ajánlatok benyújtására 2019. július 19. napján 11:00 óráig volt lehetősége ajánlattevőknek. Az 

ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő óra múlva kerültek felbontásra az EKR 

rendszerben a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének megfelelően. 

 

Az ajánlatok felbontásakor megállapításra került, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig összesen 30 

darab (az 1. rész tekintetében: 3 db, a 2. rész tekintetében: 3 db, a 3. rész tekintetében: 3 db, a 4. rész 

tekintetében: 3 db, az 5. rész tekintetében: 3db, a 6. rész tekintetében: 3 db, a 7. rész tekintetében 3 db, 

a 8. rész tekintetében 3 db, a 9. rész tekintetében 3 db, a 10. rész tekintetében 3 db) ajánlat került 

elektronikus úton benyújtásra az EKR rendszeren keresztül, mely ajánlatokat az EKR rendszer 

felbontotta és összesítette a felolvasólapokon szereplő alábbi adatokat. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok az 1. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

44 586 211 
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2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

44 962 728 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

40 304 892 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 2. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

11 975 696 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 

0 
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hónap): 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

11 541 510 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

11 176 820 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 3. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

19 181 811 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 

Nem 
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(Igen/Nem): 
 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

19 744 067 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

17 154 891 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 4. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

6 445 681 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 
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2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

6 072 531 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

5 123 650 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok az 5. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

5 235 500 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 
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Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

5 196 700 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

5 028 200 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 6. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

30 511 220 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 
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1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

29 775 008 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

28 962 740 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 7. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

9 019 200 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

8 750 300 
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2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

8 674 240 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 8. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

20 007 613 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

21 932 315 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 0 
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többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

17 921 332 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 9. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

19 860 920 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

19 709 614 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 

0 
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hónap): 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

19 405 683 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 10. rész vonatkozásában: 

 

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: 
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 5630 Békés Petőfi Utca 20. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

42 909 232 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

39 943 289 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

0 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 

Nem 
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(Igen/Nem): 

 

3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

38 916 386 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

III. Értékelés és bírálat 
 

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget, amelyet az Ajánlattételi 
felhívás V.2) További információk elnevezésű pontjában előírt és az ajánlatok felbontása után, 
az ajánlatok bírálata előtt végezte el az ajánlatok értékelését.  

 
Az értékelés eredményét az értékelő táblázat tartalmazza részletesen. 
 
 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határa 0 pont, felső 
határa 10 pont. 
 

Az ajánlatok értékelési részszempontjai:  

 
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) – Súlyszám: 70 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 
hónap - maximum 24 hónap): 36 hónap + ……. hónap – Súlyszám: 25 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem) - Súlyszám: 
5 
 
Ezen szempontok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján – legjobb ár-érték arány – 
kerültek megállapításra. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdését nem alkalmazza. 
 
Ajánlatkérő az 1. (Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) értékelési részszempont tekintetében a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú mellékletének A) 1. ba) 
pontjában meghatározott fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat: 
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ahol:  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:   a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa  
Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Ajánlatkérő a 2. (36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 
0 hónap - maximum 24 hónap) értékelési részszempont tekintetében a Miniszterelnökség által 
kiadott, a http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok linken elérhető, a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározása tekintetében készített útmutatónak megfelelően értékeli az ajánlatokat. 
 
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 
 

Pvizsgált 
= 

Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb x (Pmax-Pmin) + 
Pmin Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb 

 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmin: Ajánlatkérő által meghatározott pontskála alsó határa (0 pont) 
Pmax: Ajánlatkérő által meghatározott pontskála felső határa (10 pont) 
Alegkedvezőbb: Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (24 hónap) 
Alegkedvezőtlenebb: Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem. 
 
Ajánlatkérő a 3. (Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe) értékelési 
részszempont tekintetében a pontkiosztás módszere szerint értékeli az ajánlatokat, azaz az 
„Igen” válasz kapja a maximális 10 pontot, a „Nem” válasz pedig a minimum 0 pontot. 
 
A fenti módszerekkel kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra 
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár – érték arányú ajánlatnak.  
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
Azonos pontszám esetén: az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 

 
Az értékelési részszempontok szerinti értékelés alapján megállapítható sorrend a következő: 

 
I. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 632,78 pont 
3. : BÓLEM Kft. – 627,48 pont 

 
II. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft. -677,88 pont 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 653,30 pont 

 
III. rész:  
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1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 626,03 pont 
3. : BÓLEM Kft. – 608,20 pont 

 
IV. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft – 590,62 pont 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 556,43 pont 

 
V. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft. – 677,30 pont 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 672,28 pont 

 
VI. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft. – 680,90 pont 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 664,47 pont 

 
VII. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft. – 693,92 pont 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 673,23 pont 

 
VIII. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 627,01 pont 
3. : BÓLEM Kft. – 571,98 pont 

IX. rész:  
 

1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft. – 689,21 pont 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. - 683,96 pont 

 
X. rész:  

 
1. : Békési Általános Építőipari Bt. – 825,00 pont 
2. : BÓLEM Kft. – 682,00 
3. : BÉKÉS-DRÉN Kft. – 634,86 pont 

 
Ezt követően Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében csak az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. 

 

IV. Hiánypótlási felhívás 
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Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a Békési Általános Építőipari Bt. 
ajánlattevő ajánlatát megvizsgálta, amelynek alapján, összhangban az ajánlattételi felhívással és a 
Kbt. 71. §-ával hiánypótlási felhívást küldött ki a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-10. részei 
vonatkozásában. 
 
A hiánypótlás teljesítésének rendje: 
A hiánypótlás megadásának határideje:  2019.07.29. napja 11:00 óra volt 
A hiánypótlás benyújtásának helye:   www.ekr.gov.hu 
 

V. Hiánypótlás teljesítése 
 

Nem nyújtott be hiánypótlást: Nem releváns. 

 

Nyújtott be hiánypótlást: Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) 

 

Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) 

ajánlattevő a hiánypótlást határidőben, megfelelő tartalommal megküldte, további hiánypótlásra, tényállás 

tisztázására nem volt szükség. 

 

VI. Utólagos igazolás 

 
A tárgyi közbeszerzési eljárás 1-10. részei vonatkozásában legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdései szerinti bírálatot, valamint a Kbt. 69. § 
(3) bekezdése szerinti értékelést követően Ajánlatkérő nem alkalmazta a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerinti felhívást, tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Békési Általános 
Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) Ajánlattevő a kizáró okok vonatkozásában már 
ajánlatában benyújtotta a szükséges igazolásokat, dokumentumokat, továbbá ajánlatkérő a Kbt. 
115. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséget alkalmazva, alkalmassági követelményeket nem írt elő, 
így a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) teljes körűen nyújtotta be 
ajánlatát. 
 
A benyújtott ajánlatok alapján a Bírálóbizottság javasolja megállapítani a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-10. 

részei vonatkozásában, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) Ajánlattevő 

nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

 

A Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos utca 9.) Ajánlattevő ajánlata a felhívásban, a 

Közbeszerzési Dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, 

tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-10. részei vonatkozásában 

az alábbi tartalommal: 

 

 

1. rész: 

Ajánlattevő 
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Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

40 304 892 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

2. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

11 176 820 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

3. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

17 154 891 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

4. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

5 123 650 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 

12 
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hónap): 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

5. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

5 028 200 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

6. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

28 962 740 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

7. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

8 674 240 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 
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8. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

17 921 332 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

 

9. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

19 405 683 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

 

10. rész: 

Ajánlattevő 

Név: Békési Általános Építőipari Bt. 

Székhely: 5630 Békés, Álmos utca 9. 

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 
forint): 

38 916 386 

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt 
többletjótállás ideje (egész hónap; 
minimum 0 hónap - maximum 24 
hónap): 

12 

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonása a kivitelezésbe 
(Igen/Nem): 

Nem 

VII. Döntési javaslat 
 

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. 

(5630 Békés, Álmos Utca 9.) Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-10. részei 
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vonatkozásában az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatnak 

minősül, nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 

Ajánlattevő ajánlata tehát a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. és 8-10. részei vonatkozásában érvényes, 

tekintettel erre a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. 

(5630 Békés, Álmos Utca 9.) Ajánlattevőt, mint nyertes Ajánlattevőt jelölje meg az ajánlatok elbírálásáról 

szóló összegzésben és a szerződést vele kösse meg. 

 

Ajánlattevő ajánlata tehát a tárgyi közbeszerzési eljárás 7. része vonatkozásában érvényes, tekintettel erre 

a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, 

Álmos Utca 9.) Ajánlattevőt, mint nyertes Ajánlattevőt jelölje meg az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegzésben és a szerződést vele kösse meg azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele: 

 

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 7. része vonatkozásában nettó 845 160,- Ft összegű pótfedezet 
biztosítása. 

 

A fentiek ismeretében a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy a tárgyi 

közbeszerzési eljárás az 1-10. részek vonatkozásában eredményes, amennyiben a pótfedezet a 7. 

részben rendelkezésre áll. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság az 1. sz. melléklet szerinti eljárást lezáró döntést jóváhagyja és 

felhatalmazza Mucsi András elnököt, hogy azt aláírja. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Mucsi András bizottsági elnök 

 

Békés, 2019. július 31. 

Mucsi András s.k. 

bizottsági elnök  
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1. sz. melléklet 
 

DÖNTÉS  

Békés Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított 

„Zöld város kialakítása” tárgyú, 
a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, mint Békés Város 

Önkormányzata Ajánlatkérő Döntéshozója, a Bírálóbizottság javaslata alapján az alábbi 

döntést hozom a „Zöld város kialakítása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárásban: 

A Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos Utca 9.) Ajánlattevő ajánlata az 
előírt értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatnak minősül, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1-10. részei vonatkozásában. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás 1-10. részei vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a Békési 
Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos Utca 9.) Ajánlattevő. 
 
Megállapítom hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. és 8-10. részei eredményesek. 
 
Megállapítom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 7. része eredményes, amennyiben a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 7. része vonatkozásában nettó 845 160,- Ft összegű pótfedezet 
rendelkezésre áll. 

A tájékoztatás az Ajánlattevők részére megküldhető. 

A szerződések a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium lejártát követően 
megköthetőek azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a 7. rész 
vonatkozásában a szükséges pótfedezet biztosítása. 

 
Kelt: Békés, 2019. augusztus 1. 
 
 ………………………………….. 
 Mucsi András  

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

Elnök 
  

 


