
 
 
Szám:                 /2013. 

ELİTERJESZTÉS 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 15-ei ülésére 
 
Tárgy: „Alsónémedi Nagyközségben a Bajcsy I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd burkolattal történı 
kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti (nemzeti eljárásrend) hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított a fent nevezett beszerzési tárgyban. 
 
Az ajánlattételi felhívást 5 vállalkozás kapott, melybıl 4 vállalkozás tett ajánlatot az alábbiak szerint: 

Tárgyalások lezárásakor érvényes végleges ajánlatok: 
 
Ajánlattevı neve, 
címe: 

Swietelsky Magyarország Kft. 
2120 Dunakeszi, Székes dőlı sor 135. 

 
Nettó ajánlati ár (HUF): 66 575 321.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) (HUF): 6 657 532.- Ft 

 
Jótállás idıtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérı 
maximális pontszámra értékeli) 

3 év 

 
Ajánlattevı neve, 
címe: 

STRABAG Általános Építı Kft. 
1117 Budapest Gábor Dénes u.2. INFOPARK D épület 

 
Nettó ajánlati ár (HUF): 66 586 771.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) (HUF): 6 658 677.- Ft 

 
Jótállás idıtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérı 
maximális pontszámra értékeli) 

3 év 

 
Ajánlattevı neve, 
címe: 

Gordiusz Kft. 
2373 Dabas, Kossuth L. út 1. 

 
Eredeti ajánlata, az árliciten nem vett részt: 

Nettó ajánlati ár (HUF): 91 988 500.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) (HUF): 9 198 850.- Ft 

 
Jótállás idıtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérı 
maximális pontszámra értékeli) 

6 év 

 
Az eljárás eredményét a Közbeszerzési Szabályzat értelmében a Képviselı-testület jogosult 
megállapítani. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az eljárás 
tartalmát és eredményét a mellékelt dokumentum ismerteti. 
 



Melléklet: Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 
A fentiek értelmében kérem a T. Képviselı-testületet, hogy hozza meg döntését. 

 
1. Határozati javaslat 
 
a.) Alsónémedi Nagyközségben a Bajcsy I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd 

burkolattal történı kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a HIDROGRÁD 
KFT. 2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a. ajánlatát a közbeszerzésekrıl szóló 
2011. évi CVIII. törvény 74. § (2) bekezdés b.) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a tárgyalások lezárásának idıpontjáig nem 
bocsátotta rendelkezésre az ajánlati biztosítékot megfelelı formában. 
 

b.) Alsónémedi Nagyközségben a Bajcsy I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd 
burkolattal történı kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 

Ajánlattevı 
neve, címe: 

Swietelsky Magyarország Kft. 
2120 Dunakeszi, Székes dőlı sor 135. 

 
Nettó ajánlati ár (HUF): 66 575 321.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) (HUF): 6 657 532.- Ft 

 
Jótállás idıtartama (legalább 3 év, a 6 év, ill. e 
feletti megajánlásokat ajánlatkérı maximális 
pontszámra értékeli) 

3 év 

 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a bírálati részszempontok szerint az 
összességében legelınyösebb ajánlat, mely a legmagasabb pontszámot érte el. 

 
c.) Második helyezetett hirdet az alábbiak szerint: 

 
Ajánlattevı 
neve, címe: 

STRABAG Általános Építı Kft. 
1117 Budapest Gábor Dénes u.2. INFOPARK D épület 

 
Nettó ajánlati ár (HUF): 66 586 771.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) (HUF): 6 658 677.- Ft 

 
Jótállás idıtartama (legalább 3 év, a 6 év, ill. e 
feletti megajánlásokat ajánlatkérı maximális 
pontszámra értékeli) 

3 év 

 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a bírálati részszempontok szerint a 
nyertes ajánlatot követı összességében legelınyösebb ajánlat, mely a második 
legmagasabb pontszámot érte el. 
 

d.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény 
kihirdetésre) és a szerzıdés megkötésére. 
 

Határidı: 2013. augusztus 31. 
Felelıs: polgármester 

 
Alsónémedi, 2013. augusztus 14. 
 
  Dr. Percze Tünde                Vincze József 

        jegyzı              polgármester  


