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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.) 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 

Tárgy: 

„2015. évi kishidak felújítása I. ütem” 

1.rész: Vállalkozási szerződés a  „Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd 

felújítása” kivitelezési munkái tárgyában 

2.rész: Vállalkozási szerződés a  „Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd 

felújítása” kivitelezési munkái tárgyában 

3.rész: Vállalkozási szerződés a  „Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti 

híd felújítása” kivitelezési munkái tárgyában 

4.rész: Vállalkozási szerződés a  „Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti 

gyalogos híd felújítása” kivitelezési munkái tárgyában 

5.rész: Vállalkozási szerződés a  „Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út 

feletti gyalogos híd felújítása” kivitelezési munkái tárgyában 

 

Mennyiség: 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: 

 

4,30 m hosszú, 1,64 m széles, acéltartós vasbeton lemezhíd bontása 

3,43 m hosszú, 2,40 m széles acél főtartós acélszerkezetű híd építése 

Főbb becsült műszaki paraméterek: 

Föld kitermelés száraz munkagödörből       12,48 m3 

Földvisszatöltés és tömörítés        11,38 m3 

Síkalapozás          2,44 m3 

Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal     3,16 m3 

Tömör gerincű főtartó         0,15 t 

Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó)       0,232 t 

Hídszerkezet korrózióvédelme       35,423 m2 

Korlát korrózióvédelme        9,294 m2 

Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése    0,731 t 

Fix saruszerkezet         2 db 

Idomacél hídkorlát         587,23 kg 

Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5)

           21,76 m2 

Szögtámfal           12,46 m3 

 

A részleteket Dokumentáció tartalmazza. 
 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 
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8,30 m hosszú, 1,50 m széles, „T” keresztmetszetű vasbeton lemezhíd bontása 

8,46 m hosszú, 2,40 m széles acél főtartós acélszerkezetű híd építése 

Főbb becsült műszaki paraméterek: 

Föld kitermelés száraz munkagödörből       5,44 m3 

Földvisszatöltés és tömörítés        4,07 m3 

Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal     1,29 m3 

Tömör gerincű főtartó        0,68 t 

Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó)      0,25 t 

Acél hídszerkezet korrózióvédelme        70,56 m2 

Korlát korrózióvédelme        20,14 m2 

Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése    1,64 t 

Fix saruszerkezet         2 db 

Mozgáskorlátozó szerkezet keresztirányú húzó- és nyomóerők felvételére (ZX-100 műanyag 

csúszka)          2 db 

Idomacél hídkorlát         307,49 kg 

Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal)     4,44 m 

Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből   20,56 m2 

Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5)

           30,98 m2 

 

A részleteket Dokumentáció tartalmazza. 
 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

10,00 m hosszú, 11,75 m széles monolit vasbeton lemezhíd szélesítése és felújítása 

Főbb becsült műszaki paraméterek: 

Közművek védelembehelyezése  

Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)    37 m3 

AC 22 kötő          9 m3 

AC 8 kopó          4 m3 

AC 11 kopó (F)         9 m3 

Feszültség elnyelő réteg (SAMI)       80 m2 

Kiemelt szegély építése        54 m 

Kerti szegély építése         37 m 

Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel)     7 m2 

Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel)     3 m2 

Előregyártott taktilis jelölő betonelemek építése     34 db 

Síkalapozás - Pontalap korlátnak       9,7 m3 

Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka      20,7 m3 

Acél hídszegély         0,6 t 

Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA)     86 m2 

Szigetelést védő öntött aszfalt       2,4 m3 

Burkolat építése hídon két rétegben       4,3 m3 

Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel    0,4 m3 

Idomacél hídkorlát (Duplex védelem 320μm összvastagságban)   1470 kg 

Egyedi kialakítású hídkorlát (Duplex védelem 320μm összvastagságban)  850 kg 

Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből   67 m2 

Nem repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-2)   53 m2 

Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3)  58 m2 

Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4)  73 m2 
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Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5)

           73 m2 

A részleteket Dokumentáció tartalmazza. 

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 
 

12,30 m hosszú, 1,80 m széles, Vierendel tartós vasbeton híd bontása 

12,30 m hosszú, 3,45 m széles acél főtartós acélszerkezetű híd építése 

Főbb becsült műszaki paraméterek: 

Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 15  m3 

Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg    23    m3 

Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)     3    m3 

Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)    16    m3 

AC 8 kopó 4,0 cm vastagságban       5    m3 

Feszültség elnyelő réteg        106    m2 

Kiemelt szegély építése        21    m 

Kerti szegély építése         52    m 

Védőkorlát gyalogos         16    m 

Föld kitermelés száraz munkagödörből       6,95 m3 

Földvisszatöltés és tömörítés        4,04 m3 

Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal     4,72 m3 

Tömör gerincű főtartó        1,85 t 

Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó)      0,76 t 

Hídszerkezet korrózióvédelme       151,37 m2 

Korlát korrózióvédelme        28,31 m2 

Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése    3,41 t 

Fix saruszerkezet         2 db 

Mozgáskorlátozó szerkezet keresztirányú húzó- és nyomóerők felvételére (ZX-100 műanyag 

csúszka)          2 db 

Idomacél hídkorlát         1489 kg 

Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal)     7,28 m 

Egyéb kiegészítő hídtartozékok (ZX-100 műanyag csúszka)   2 db 

Rézsúburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből   29,78 m2 

Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5)

           58,49 m2 

A részleteket Dokumentáció tartalmazza. 
 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása 

 

33,54 m hosszú, 2,44 m széles acél szekrény főtartós acélszerkezetű híd felújítása 

Főbb becsült műszaki paraméterek: 

Föld kitermelés száraz munkagödörből       11,02 m3 

Földvisszatöltés és tömörítés        9,15 m3 

Közúti provizórium építése, bontása, üzemeltetése     19,85 m2 

Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme (mázolt 

(80µm+80µm+80µm+80µm)        231,21 m2 

Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme - Erősített bevonat 

rendszer (duplex: csak korlát elemeinél :tűzihorganyzott (80µm) és mázolt 

(80µm+80µm+80µm)        147,56 m2 
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Burkolat építése hídon egy rétegben       3,40 m3 

Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel (vízelvezetéshez) 4,19 m3 

Idomacél hídkorlát         1469,48 kg 

Egyéb bevonatok (járható, csúszámentes védelem)     269,38 m2 

Acélszerkezeti elem gyártása, szállítása, szerelése hibás szerkezeti rész cseréjéhez 

            

           8143,53 kg 

Acélszerkezetek (korrózióvédelme) javítása      23,12 m2 

 

A részleteket Dokumentáció tartalmazza. 
 

3. A választott eljárás fajtája: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) 

bekezdés szerinti nyílt eljárás 

 

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

körülmények ismertetése: --- 

 

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

tájékoztatóra és közzétételének napja: --- 

 

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

közzétételének/megküldésének napja: A 8103/2015 iktatószámú Ajánlati Felhívás 

közzétételének napja: 2015.05.18. 

 

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

 

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

(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett 

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

elvonásra, átcsoportosításra: --- 

 

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

 

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

 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: 5 db 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: 5 db 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása: 6 db 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása: 5 db 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása: 2 db 

 

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

az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

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

lehetőség esetén részenként): 
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1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

8.400.545 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

100 nap 

 

A közös ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy közös ajánlattevő ajánlata érvényes, 

az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában 

megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

15.220.734 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60 nap 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata 

megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 

ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

6.542.434 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

100 nap 

 

A közös ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy közös ajánlattevő ajánlata érvényes, 

az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában 

megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 
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*** 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

10.144.891 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60 nap 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata 

megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 

ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

22.829.307 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

40nap 

 

A közös ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy közös ajánlattevő ajánlata érvényes, 

az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában 

megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve:  

Híd-Tám Kft. és 

PRO DOMO Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 48.; 1119 Budapest, Etele út 57. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

35.317.627 Ft 

 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

87 nap 

 

A közös ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy közös ajánlattevő ajánlata érvényes, 

az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában 
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megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

24.796.000 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

82nap 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata 

megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 

ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 
 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

15.751.515 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

85nap 

 

A közös ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy közös ajánlattevő ajánlata érvényes, 

az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában 

megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

24.586.004 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60nap 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata 

megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 
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ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

36.863.916 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60nap 

 

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata 

megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlatában és a hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 

ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

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

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

 

 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 
Az elbírálás A részszem 

pontok 

Két Támasz 

Konzorcium 

Kútház Kft. 

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszem- 

pontok 

súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Nettó Ajánlati 

ár (ÁFA és 5 % 

tartalékkeret 

nélkül) 

85 10,00 850,00 5,97 507,21 

2. A kivitelezés 

előteljesítésének 

időtartama (naptári 

nap) 

15 10,00 150,00 10,00 150,00 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőn- 

ként: 

  1000,00  657,21 

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 
Az elbírálás A részszem 

pontok 

Két Támasz 

Konzorcium 

Kútház Kft. 
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részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszem- 

pontok 

súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Nettó Ajánlati 

ár (ÁFA és 5 % 

tartalékkeret 

nélkül) 

 

85 
10,00 850,00 5,97 578,35 

2. A kivitelezés 

előteljesítésének 

időtartama (naptári 

nap) 

15 

 
10,00 150,00 10,00 150,00 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőn- 

ként: 

  1000,00  728,35 

 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 
Az elbírálás A részszem 

pontok 

Két Támasz 

Konzorcium 

Híd-Tám Kft. Korrózió-2001 Kft. 

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszem- 

pontok 

súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Nettó Ajánlati 

ár (ÁFA és 5 % 

tartalékkeret 

nélkül) 

 

85 

 

10,00 
850,00 

 

 

6,82 

 

 

579,50 
9,29 789,32 

2. A kivitelezés 

előteljesítésének 

időtartama (naptári 

nap) 

 

15 
5,14 77,07 

 

 

10,00 

 

 

150,00 10,00 150,00 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőn- 

ként: 

  927,07 

  

 

 

729,50  939,32 

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 

 
Az elbírálás A részszem 

pontok 

Két Támasz 

Konzorcium 

Korrózió-2001 Kft. 

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
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alszem- 

pontok 

súlyszámai 

is)  

szorzata szorzata 

1. Nettó Ajánlati 

ár (ÁFA és 5 % 

tartalékkeret 

nélkül) 

85 10,00 850,00 6,77 575,11 

2. A kivitelezés 

előteljesítésének 

időtartama (naptári 

nap) 

15 10,00 150,00 10,00 150,00 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőn- 

ként: 

  1000,00  725,11 

 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása 

 
Az elbírálás A részszem 

pontok 

Kútház Kft. 

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszem- 

pontok 

súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Nettó Ajánlati 

ár (ÁFA és 5 % 

tartalékkeret 

nélkül) 

85 10,00 850,00 

2. A kivitelezés 

előteljesítésének 

időtartama (naptári 

nap) 

15 10,00 150,00 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőn- 

ként: 

  1000,00 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

 

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:  
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Mind az öt rész tekintetében: 

 

Értékelés a 1. részszempont (nettó vállalkozói díj (ÁFA és tartalékkeret nélkül)) esetében: 

Az értékelés módszere: ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. számában 

közzétett, összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutató (a továbbiakban: Útmutató) III/A 

1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszere.  

 

Értékelés a 2. részszempont (A kivitelezés előteljesítésének időtartama (naptári nap)) 

esetében: 

 

Az értékelés módszere: ajánlatkérő az Útmutató III/A 1. bb) pontjában rögzített egyenes 

arányosítás módszere szerint értékel. Az előteljesítés szempontjának esetén a legmagasabb 

érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (60 nap vagy 

ennél több) a maximális 10 pontot (felső ponthatár), a 10 nap, vagy annál kevesebb 

tartalmi elemre 1 (egy) pontot adja. A többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez (60 nap) viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat.  

 

Az előteljesítés naptári napokban kifejezett értéke azt jelenti, hogy az ajánlatkérő által elvárt 

végteljesítési határidő napjához (160 nap) képest hány naptári nappal hamarabbi teljesítést 

vállal ajánlattevő. A teljesítési határidőre vonatkozó időponton a sikeres műszaki átadás-

átvétel megkezdése értendő. 
 

Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így 

kiszámított pontszámok összeadásra kerülnek, és az ily módon legtöbb pontot elérő 

ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. 

Ajánlatkérő minden esetben két tizedesjegyre kerekít. 

 

Amennyiben két ajánlatnak megegyezik a pontszáma, akkor Ajánlattevő a Kbt. 72. § (2) és 

(3) bekezdése szerint jár el. 

 

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

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Hídtechnika Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérés keretében (mely ajánlatkérő 

törvényi kötelezettsége) tájékoztatta Ajánlattevőt, hogy a Felolvasólapon tett, a második 

értékelési részszempont szerinti megajánlás Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen 

kötelezettségvállalást tartalmaz, figyelemmel arra, hogy teljesítési határideje 160 nap, és a 

Felolvasólapon feltüntetett „kivitelezés előteljesítésének időtartama” vonatkozásában 

Ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész tekintetében 160 napos vállalást tett, melynek 
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értelmében a teljesítés Ajánlattevő által vállalt időtartama 0 nap. Ajánlattevő 2015. június 

23. napján beérkezett indoklásában tisztázta, hogy elírás történt a felolvasólapokon.  

 

A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint: 

„A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.” 

 

 

Ajánlattevő 2015. június 23. napján beérkezett indoklásában megsértette a Kbt. 83. § (7) 

szerinti ajánlati kötöttségét, mely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

A fentiek értelmében ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában 

foglaltakra tekintettel, miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, 

valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban rögzítettek ellenére sem nyújtotta be: 

 

• K.D.A. szakember önéletrajzát olyan módon, hogy ajánlatkérő kétséget kizáróan meg 

tudja állapítani, hogy K.D.A. szakember legalább 3 éves hídépítésben és/vagy hídszerkezet 

felújításban szerzett felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

• Ajánlattevő nem oldotta fel az ellentmondást abban a tekintetben, hogy K.D.A. 

szakember milyen minőségben kerül bevonásra a teljesítés során. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: RO-LY BAU Kft. 

Székhely: 3413 Cserépfalu, Bem út 43. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlatkérő 2015. június 18. napján megküldött hiánypótlási felhívásában rögzítette, hogy a 

hiánypótlást (illetve a felvilágosítást) egy eredeti példányban, cégszerűen aláírtan, egy lezárt 

borítékban kell benyújtani. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlást 2015. június 23. 

napján kizárólag elektronikus úton nyújtotta be, azt ajánlatkérő nem veheti figyelembe, tehát 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel. 

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Hídtechnika Kft. 



13 

 

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérés keretében (mely ajánlatkérő 

törvényi kötelezettsége) tájékoztatta Ajánlattevőt, hogy a Felolvasólapon tett, a második 

értékelési részszempont szerinti megajánlás Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen 

kötelezettségvállalást tartalmaz, figyelemmel arra, hogy teljesítési határideje 160 nap, és a 

Felolvasólapon feltüntetett „kivitelezés előteljesítésének időtartama” vonatkozásában 

Ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész tekintetében 160 napos vállalást tett, melynek 

értelmében a teljesítés Ajánlattevő által vállalt időtartama 0 nap. Ajánlattevő 2015. június 

23. napján beérkezett indoklásában tisztázta, hogy elírás történt a felolvasólapokon.  

 

A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint: 

„A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.” 

 

Ajánlattevő 2015. június 23. napján beérkezett indoklásában megsértette a Kbt. 83. § (7) 

szerinti ajánlati kötöttségét, mely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

A fentiek értelmében ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában 

foglaltakra tekintettel, miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, 

valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban rögzítettek ellenére sem nyújtotta be: 

 

• K.D.A. szakember önéletrajzát olyan módon, hogy ajánlatkérő kétséget kizáróan meg 

tudja állapítani, hogy K.D.A. szakember legalább 3 éves hídépítésben és/vagy hídszerkezet 

felújításban szerzett felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

• Ajánlattevő nem oldotta fel az ellentmondást abban a tekintetben, hogy K.D.A. 

szakember milyen minőségben kerül bevonásra a teljesítés során. 
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*** 

 

Ajánlattevő neve: RO-LY BAU Kft. 

Székhely: 3413 Cserépfalu, Bem út 43. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlatkérő 2015. június 18. napján megküldött hiánypótlási felhívásában rögzítette, hogy a 

hiánypótlást (illetve a felvilágosítást) egy eredeti példányban, cégszerűen aláírtan, egy lezárt 

borítékban kell benyújtani. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlást 2015. június 23. 

napján kizárólag elektronikus úton nyújtotta be, azt ajánlatkérő nem veheti figyelembe, tehát 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel. 

 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Hídtechnika Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérés keretében (mely ajánlatkérő 

törvényi kötelezettsége) tájékoztatta Ajánlattevőt, hogy a Felolvasólapon tett, a második 

értékelési részszempont szerinti megajánlás Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen 

kötelezettségvállalást tartalmaz, figyelemmel arra, hogy teljesítési határideje 160 nap, és a 

Felolvasólapon feltüntetett „kivitelezés előteljesítésének időtartama” vonatkozásában 

Ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész tekintetében 160 napos vállalást tett, melynek 

értelmében a teljesítés Ajánlattevő által vállalt időtartama 0 nap. Ajánlattevő 2015. június 

23. napján beérkezett indoklásában tisztázta, hogy elírás történt a felolvasólapokon.  

 

A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint: 

„A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.” 

 

 

Ajánlattevő 2015. június 23. napján beérkezett indoklásában megsértette a Kbt. 83. § (7) 

szerinti ajánlati kötöttségét, mely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

A fentiek értelmében ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában 

foglaltakra tekintettel, miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, 

valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 
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Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő 2015. június 18. napján a hiánypótlási felhívásban kérte, hogy a „61-es villamos” 

referencia esetében ajánlattevő szíveskedjen olyan módon benyújtani a megjelölt referencia 

igazolást, hogy Ajánlatkérő számára  egyértelműen kiderüljön, hogy a kivitelezés közúti híd 

építését foglalja magában (a referencia csak a III. részt érintette). A 2015. június 23. napján 

benyújtott hiánypótlás referencia igazolása alapján ajánlatkérő számára nem derült ki 

egyértelműen, hogy a kivitelezés közúti híd építését foglalja magában, ezért az ajánlat 

érvénytelen a III. rész tekintetében. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: RO-LY BAU Kft. 

Székhely: 3413 Cserépfalu, Bem út 43. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlatkérő 2015. június 18. napján megküldött hiánypótlási felhívásában rögzítette, hogy a 

hiánypótlást (illetve a felvilágosítást) egy eredeti példányban, cégszerűen aláírtan, egy lezárt 

borítékban kell benyújtani. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlást 2015. június 23. 

napján kizárólag elektronikus úton nyújtotta be, azt ajánlatkérő nem veheti figyelembe, tehát 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel. 

 

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 
 

Ajánlattevő neve: Hídtechnika Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

Érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérés keretében (mely ajánlatkérő 

törvényi kötelezettsége) tájékoztatta Ajánlattevőt, hogy a Felolvasólapon tett, a második 

értékelési részszempont szerinti megajánlás Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen 

kötelezettségvállalást tartalmaz, figyelemmel arra, hogy teljesítési határideje 160 nap, és a 

Felolvasólapon feltüntetett „kivitelezés előteljesítésének időtartama” vonatkozásában 

Ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész tekintetében 160 napos vállalást tett, melynek 

értelmében a teljesítés Ajánlattevő által vállalt időtartama 0 nap. Ajánlattevő 2015. június 

23. napján beérkezett indoklásában tisztázta, hogy elírás történt a felolvasólapokon.  

 

A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint: 

„A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.” 
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Ajánlattevő 2015. június 23. napján beérkezett indoklásában megsértette a Kbt. 83. § (7) 

szerinti ajánlati kötöttségét, mely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

A fentiek értelmében ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában 

foglaltakra tekintettel, miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, 

valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő 2015. június 18. napján a hiánypótlási felhívásban árindoklásra kérte fel az 

Ajánlattevőt, arra tekintettel, hogy az ajánlati ár a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 

alapján aránytalanul alacsony, mert több mint 20 %-kal eltér a becsült értéktől. 

 

Ajánlattevő 2014. június 23. napján benyújtotta árindoklását, melynek 40. oldalán részletesen 

kifejtette, hogy egy egységárat hibásan szerepeltetett a költségvetésben, illetve a 41. oldalon a 

módosított összeg szerint indokolta meg részletesen az 554 320 tételszámú egységárat. 

Ajánlattevő az „elírást” számszaki hibaként értelmezte. 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás 41. oldalán benyújtott indoklás szerinti egységár és az eredeti 

költségvetés 554 320 tételszámú egységárának vonatkozásában (hiánypótlás 8. oldal) 

ellentmondást tapasztalt, ezért 2015. június 25. felkérte az Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen az 

ellentmondást feloldani. 

 

Ajánlattevő 2015. június 29. napján benyújtott II. hiánypótlásában ismételten kifejtette, hogy 

a költségvetés elkészítése során elírás történt és új, módosított költségvetést nyújtott be. 

 

A számítási (számszaki) hiba fogalma a Kbt. 68. § szerint: 

„Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 

számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 

elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 

összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A 

számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell.” 

 

Az idézett bekezdés értelmében az 554 320 tételszámmal kapcsolatos „elírás” nem 

értelmezhető számítási (számszaki) hibaként, ezért az ajánlatkérő az I. és II. hiánypótlásban 

sem tudta figyelembe venni ajánlattevő indoklását. Ajánlattevő továbbá II. hiánypótlása 

keretében módosított költségvetést nyújtott be, melynek végösszege így nem egyezik az 

ajánlatban benyújtott ajánlati árral. 

 

A Kbt. 67. § (7) bekezdése szerint: 
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„A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

(8)76 A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során 

javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, 

amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az 

ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló 

sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a 

szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, 

módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár 

vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított 

árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.” 

 

A hivatkozott bekezdés értelmében ajánlatkérő rögzíti, hogy ajánlattevő módosította szakmai 

ajánlatát (azaz az ajánlati árat) így az ajánlat a fenti bekezdésre tekintettel és a Kbt. 74.§ (1) 

bekezdés e.) pontjában foglaltak szerint érvénytelen. 

 

*** 

 

Ajánlattevő neve: RO-LY BAU Kft. 

Székhely: 3413 Cserépfalu, Bem út 43. 

 

Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő 2015. június 18. napján megküldött hiánypótlási felhívásában rögzítette, hogy a 

hiánypótlást (illetve a felvilágosítást) egy eredeti példányban, cégszerűen aláírtan, egy lezárt 

borítékban kell benyújtani. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlást 2015. június 23. 

napján kizárólag elektronikus úton nyújtotta be, azt ajánlatkérő nem veheti figyelembe, tehát 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel. 

 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Hídtechnika Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

 

Érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel, 

miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, valamint a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérés keretében (mely ajánlatkérő 

törvényi kötelezettsége) tájékoztatta Ajánlattevőt, hogy a Felolvasólapon tett, a második 

értékelési részszempont szerinti megajánlás Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen 

kötelezettségvállalást tartalmaz, figyelemmel arra, hogy teljesítési határideje 160 nap, és a 

Felolvasólapon feltüntetett „kivitelezés előteljesítésének időtartama” vonatkozásában 

Ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész tekintetében 160 napos vállalást tett, melynek 

értelmében a teljesítés Ajánlattevő által vállalt időtartama 0 nap. Ajánlattevő 2015. június 

23. napján beérkezett indoklásában tisztázta, hogy elírás történt a felolvasólapokon.  
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A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint: 

„A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.” 

 

 

Ajánlattevő 2015. június 23. napján beérkezett indoklásában megsértette a Kbt. 83. § (7) 

szerinti ajánlati kötöttségét, mely az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

A fentiek értelmében ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontjában 

foglaltakra tekintettel, miszerint az ajánlata nem felel meg a felhívás, a dokumentáció, 

valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

8.400.545 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

100nap 

 

A közös ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.  

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

6.542.434 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

100nap 

 

A közös ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.  
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3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

24.796.000 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

82nap 

 

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.  

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

15.751.515 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

85 nap 

 

A közös ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.  

 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

36.863.916 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60 nap 

 

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.  

 

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

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 
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Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

15.220.734 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60nap 

 

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak 

minősült.  

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

10.144.891 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

60nap 

 

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak 

minősült.  

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

Nettó Ajánlati ár 

(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

22.829.307 Ft 

A kivitelezés előteljesítésének időtartama 

(naptári nap): 

40nap 

 

A közös ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak 

minősült.  

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

Nettó Ajánlati ár A kivitelezés előteljesítésének időtartama 
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(ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 

24.586.004 Ft 

(naptári nap): 

60 nap 

 

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben 

megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak 

minősült.  

 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

- útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- műszaki tanácsadási feladatok;  

- környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak 

beszerzése;  

- földmunkák egyes munkarészei;  

- szállítási feladatok; gépbérlet;  

- minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;  

- előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,  

- geodéziai munkarészek;  

- tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;  

- szakfelügyeletek;  

- hulladékkezelés;  

- őrzés-védelmi feladatok;  

- kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;  

- betonacél szerelési feladatok;  

- zsaluzási részfeladatok;  

- szigetelési feladatok;  

- sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;  

- daruzási feladatok;  

- acél szerkezetek készítése, szerelése;  

- öntött aszfalt munkák;  

- dilatációk készítése, hézagképzési munkák;  

- fuvarozási feladatok. 

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 
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Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

- útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- műszaki tanácsadási feladatok;  

- környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak 

beszerzése;  

- földmunkák egyes munkarészei;  

- szállítási feladatok;  

- gépbérlet;  

- minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;  

- előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,  

- geodéziai munkarészek;  

- tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;  

- szakfelügyeletek;  

- hulladékkezelés;  

- őrzés-védelmi feladatok;  

- kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;  

- betonacél szerelési feladatok;  

- zsaluzási részfeladatok;  

- szigetelési feladatok;  

- sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;  

- daruzási feladatok;  

- acél szerkezetek készítése, szerelése;  

- öntött aszfalt munkák;  

- dilatációk készítése, hézagképzési munkák; fuvarozási feladatok. 

 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

- forgalomtechnika; burkolat bontás, hengerelt aszfaltozás, öntött aszfaltozás, lakatos 

szerkezetek helyszíni szerelése, kőműves és betonozási munkák, szigetelési munkák és 

sóvédelmi munkák készítése. 

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 
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Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

- útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- műszaki tanácsadási feladatok;  

- környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak 

beszerzése;  

- földmunkák egyes munkarészei;  

- szállítási feladatok;  

- gépbérlet;  

- minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;  

- előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,  

- geodéziai munkarészek;  

- tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;  

- szakfelügyeletek;  

- hulladékkezelés;  

- őrzés-védelmi feladatok;  

- kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;  

- betonacél szerelési feladatok;  

- zsaluzási részfeladatok;  

- szigetelési feladatok;  

- sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;  

- daruzási feladatok;  

- acél szerkezetek készítése, szerelése;  

- öntött aszfalt munkák;  

- dilatációk készítése, hézagképzési munkák;  

- fuvarozási feladatok. 

 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

- tervezői művezetés; 

- szakfelügyeletek; 

- endoszkópos vizsgálat készítése;  

- ideiglenes forgalomtechnika építése, bontása;  

- bontási feladatrészek; 

- közúti provizórium építése, bontása; 

- acél hídszerkezet mázolása (anyagot Fővállalkozó biztosítja); 

- acélszerkezeti elemek gyártása, szállítása, szerelése. 
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b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

- ideiglenes forgalomterelés építés, bontás; 

- tervezői művezetés; 

- szakfelügyeletek; 

- útépítés és pályaszerkezet bontási, építési feladatok; 

- úttartozékok gyártása, szerelése; 

- bontási feladatrészek; 

- acélszerkezetek gyártása, szállítása, szerelése; 

- acél hídszerkezet mázolása (anyagot Fővállalkozó biztosítja); 

- saruszerkezetek gyártása. 

 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Kútház Kft. 

Székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A 

 

- tervezői művezetés; 

- szakfelügyeletek; 

- ideiglenes forgalomterelés építés, bontás; 

- útépítés és pályaszerkezet bontási, építési feladatok; 

- úttartozékok gyártása, szerelése; 

- bontási feladatrészek; 

- acélszerkezetek gyártása, szállítása, szerelése; 

- acél hídszerkezet mázolása (anyagot Fővállalkozó biztosítja); 

- saruszerkezetek gyártása. 

 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Két Támasz Konzorcium 

Colas Hungária Zrt. 

Colas Út Zrt.  

közös ajánlattevők 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 

 

 

- útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;  

- hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 

- műszaki tanácsadási feladatok;  

- környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; 
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- közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak 

beszerzése;  

- földmunkák egyes munkarészei;  

- szállítási feladatok;  

- gépbérlet;  

- minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;  

- előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,  

- geodéziai munkarészek;  

- tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;  

- szakfelügyeletek;  

- hulladékkezelés;  

- őrzés-védelmi feladatok;  

- kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;  

- betonacél szerelési feladatok;  

- zsaluzási részfeladatok;  

- szigetelési feladatok;  

- sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;  

- daruzási feladatok;  

- acél szerkezetek készítése, szerelése;  

- öntött aszfalt munkák;  

- dilatációk készítése, hézagképzési munkák;  

- fuvarozási feladatok. 

 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása 

 

Ajánlattevő neve: Korrózió-2001 Kft. 

Székhely: 1224 Budapest, XIII. utca 38. 

 

 

- forgalomtechnika; burkolat és egyéb bontások, kőműves és betonozó munkák, lakatos 

munkák, szigetelés, sóvédelmi és festési munkák, aszfaltozási munkák, 

rézsűburkolatok készítése. 

 

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

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

az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása: --- 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása: --- 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása: --- 

 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
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1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása: --- 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása: --- 

 

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

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása: --- 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása: --- 

5. rész: Bp. XVIII. kerület Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 

felújítása: --- 

 

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

1. rész: Bp. II. kerület Líra u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

2. rész: Bp. II. kerület Táltos u.- Ördög árok feletti gyalogos híd felújítása: --- 

3. rész: Bp. XIV. kerület, Füredi utca - Rákos-patak feletti közúti híd felújítása: --- 

4. rész: Bp. XIV. kerület, Ond vezér utca - Rákos-patak feletti gyalogos híd felújítása: --- 

 

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

 2015.07.14. 

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

 2015.07.23. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:   2015.07.10. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja:   2015.07.13. 

18.* Az összegezés módosításának indoka:- 

19.* Az összegezés módosításának időpontja:- 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 

21. * Az összegezés javításának indoka:- 

22. * Az összegezés javításának időpontja:- 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:- 

24.* Egyéb információk:- 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 

legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 


