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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Önök a 208/2011.(VI.28.) számú határozatban döntöttek arról, hogy a „Felsıerdısor utca 
szilárd burkolattal való ellátására és csapadékvíz elvezetésére építés-kivitelezés tárgyú 
közbeszerzés”- t hirdetmény nélküli egyszerő eljárás megindításával valósítjuk meg. 
 
A közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtásával a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és 
Üzletviteli Tanácsadó Kft. került megbízásra. 
 
Az ajánlati felhívást 6 cégnek küldtük meg, ebbıl 4 cég vásárolta meg a  dokumentációt s 
valamennyien határidıben be is adták ajánlatukat. 
Az ajánlatok bontására 2011. augusztus  2-án 8.30-kor került sor. 
 
4 db ajánlat érkezett az alábbiak szerint: 
 
1./ Dél-Pesti T&T   Kft. – 1202 Budapest, Bessenyei út 49. 
     Nettó ár: 30.984.700 Ft 
 
2./ COLAS ÚT Zrt. – 2330 Dunaharaszti, Puskás Tivadar út 6. 
     Nettó ár: 27.340.268 Ft 
 
3./ Duna Aszfalt Kft. -6060 Tiszakécske, Béke út 150. 
     Nettó ár. 36.350.345 Ft  
 
4./ Magyar Aszfalt Kft. – 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
     Nettó ár: 28.975.740 Ft 
 
Az ajánlatok részletes áttanulmányozás során a közbeszerzési tanácsadó hiányosságokat 
állapított meg az alábbiak szerint: 
 
COLAS ÚT ZRT. 
2330 DUNAHARASZTI, PUSKÁS TIVADAR U. 6. 
1. A 80-81. oldalakon lévı referencia nem tartalmazza, hogy a munka sikeres mőszaki átadás-
átvétellel lezárult, továbbá, mivel egyéb munkákat is tartalmaz, nincs megjelölve az útépítés 
értéke. 
2. Az ajánlatban nem került egyértelmően igazolásra, hogy az alábbi eszközök üzemképes 
állapotúak: 1 db aszfalt finisher, 1 db vibro henger, 1 db padka henger, 1 db forgókotró. 
 
MAGYAR ASZFALT KFT. 
1135 BUDAPEST, SZEGEDI ÚT 35-37. 
1. Az 56. oldalon lévı referencia nem tartalmazza, hogy a munka sikeres mőszaki átadás-
átvétellel lezárult, továbbá, mivel egyéb munkákat is tartalmaz, nincs megjelölve az útépítés 
értéke. 
2. Ajánlattételi felhívás  
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevı, közös ajánlattevı és 10 % feletti alvállalkozója csatolja: 
a) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az utolsó 3 évben (2008., 2009., 
2010.) útépítés, útfelújítás tárgyú kivitelezések ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésében 
meghatározott módon. 



Ajánlattevı – közös ajánlattevı – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen: 
a) Nem rendelkezik a vizsgált idıszakban teljesített - sikeres mőszaki átadás-átvétellel 
lezárult, megrendelı által szerzıdés- és szabályszerőnek minısített - nettó 30 millió Ft egyedi 
értékő útépítés/felújítás referenciával évente. 
A 2008., 2009. évekrıl nem csatolt referenciát. 
 
DUNA ASZFALT KFT. 
6060 TISZAKÉCSKE, BÉKE U. 150. 
1. A 77, 81. oldalakon lévı referenciák nem tartalmazzák, hogy a munka sikeres mőszaki 
átadás-átvétellel lezárult. 
2. Az ajánlatban nem került egyértelmően igazolásra, hogy az alábbi eszközök üzemképes 
állapotúak: 1 db aszfalt finisher, 1 db vibro henger, 1 db padka henger, 1 db forgókotró. 
 
DÉL-PESTI T&T KFT. 
1202 BUDAPEST, BESSENYEI U. 49. 
Az ajánlat bírálata során nem merült fel hiányosság. 
 
 
Ajánlattetık részére a hiánypótlás határideje: 2011. augusztus 9. napja 16.00 óra. 
 
A jelzett hiánypótlások nem teljesítése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
A tanácsadó a képviselı-testületi ülésre részletes tájékoztatást készít  majd az eljárásról és a 
hiánypótlásról. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A leírtaknak megfelelıen a konkrét határozati javaslat csak a képviselı-testületi ülésen 
lesz beterjesztve, hiszen a hiánypótlási határidıt követıen lehet csak a sorrendet és az 
eredményt megállapítani. 
 
 
Alsónémedi, 2011. augusztus 8. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
         Vincze József 
         polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
  ………………………….. 
  Szabóné Bán Julianna 
          mb. jegyzı 

 
 



 
 

 
Határozati javaslat 

…/2011./(VIII.11.) számú határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete -  a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság javaslata alapján -  az „Alsónémedi Felsıerdısor útépítés kivitelezés” tárgyú   
közbeszerzési eljárásban a beadott pályázatok értékelése alapján – figyelemmel a 
közbeszerzési tanácsadó véleményére – az alábbi döntés hozza: 

I.  

Az értékelés eredményeként megállapítható, hogy a(z)  

a) …………………..ajánlattevı ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés …. pontja 
alapján,  

érvénytelen. 

 

II.  

Az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
…………………………………………ajánlata érvényes. 

Az ajánlattevı(k) alkalmas(ak) a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti feladat elvégzésére, a 
megajánlott vállalkozási díjjal, mint fedezettel az ajánlatkérı(k) rendelkezik(nek), így a jelen 
közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı részére az összességében legkedvezıbb ajánlatot a 

………………………………………………………………………………………………….. 

tette, az alábbi feltételekkel: 

 

Az ajánlattevı neve:  
Az ajánlattevı lakóhelye/székhelye:  

Ajánlati ár (vállalkozási díj):  
Jótállási idıtartam (év): 60 hónap  
Késedelmi kötbér (Ft/nap):  
Elıteljesítés (nap):   
 

Fentiek alapján tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese: ……….. 

 

1./ A testület kéri a jegyzıt, hogy az eljárás során a továbbiakban szükséges feladatok 
elvégzésérıl gondoskodjék. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: jegyzı 
 
 


