
 1 

 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2010. június 29-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés a Mogyoródi patakhíd felújítása 
tárgyában” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2010. április 27-i ülésén a 198/2010. (IV.27.) sz. határozatával döntött a 
„Vállalkozási szerződés a Mogyoródi patakhíd felújítása tárgyában” tárgyú egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-12048/2010. számon 2010. május 17. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok felbontására 2010. június 10. napján 10.00  órakor 
került sor. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidőre két (2) ajánlat érkezett.  
 
1.sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 
Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban: 23 433 292 Ft. 
A jótállás időtartama (hónapokban, minimális mértéke 12 hónap, maximális mértéke 60 
hónap): 60 hónap 
A felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési határidőnél korábbi teljesítési határidő (év, 
hónap, nap): 2010. 09. 13. 
 
2.sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Hajdú és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24. 
Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban: 21.235.666 Ft. 
A jótállás időtartama (hónapokban, minimális mértéke 12 hónap, maximális mértéke 60 
hónap): 60 hónap 
A felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési határidőnél korábbi teljesítési határidő (év, 
hónap, nap): 2010. 09. 09. 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
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Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 57. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében. 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
- A HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, 
ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
- A Hajdú és Társai Építőipari és szolgáltató Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, ajánlata 
érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.  
 

Ezt követően a Bizottság az érvényes ajánlatok tekintetében elvégezte a részszempontok 
szerinti ajánlati elemek értékelését. Az értékelés az 1-2 részszempont esetében a 
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A.1.b) szerinti arányosítással 
történik. 

Az ajánlatok értékelése a 3. részszempont esetében (teljesítési határidő), abszolút értékelési 
módszerrel történik, a következőképpen: 

Teljesítési határidőnél 4 héttel vagy több idővel korábban, azaz 2010. augusztus 26-a, vagy 
azt megelőző időpont: 10 pont 
Teljesítési határidőnél 3 héttel korábban, azaz 2010. szeptember 2-a: 7 pont 
Teljesítési határidőnél 1 héttel korábban, azaz 2010. szeptember 9-e: 4 pont 
Teljesítési határidőnél 0 héttel korábban, azaz 2010. szeptember 16-a: 1 pont. 
 

Hídtechnika Kft. Hajdú és Társai Építőipari és 
Szolgáltató Kft. 

Az elbírálás 
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Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám szorzata 

Az ellenszolgáltatás 
nettó összege Ft-ban 70 9,16 641 10 700 

A jótállás 
időtartama  20 10 200 10 200 

A felhívás II.3. 
pontjában megadott 
teljesítési 
határidőnél korábbi 
teljesítési határidő 

10 1 10 4 40 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként 
 851  940 

 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat– alapján a Hajdú és 

Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. (1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.) 
ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 

3. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a HÍDTECHNIKA Hídépítő, 
Karbantartó és Szigetelő Kft. (1138 Budapest, Karikás F. u. 20.) ajánlattevőt jelölje 
meg. 
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Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerződés a Mogyoródi patakhíd 
felújítása tárgyában” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Hajdú és 
Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. (1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.) ajánlattevőt, a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és 
Szigetelő Kft. (1138 Budapest, Karikás F. u. 20.) ajánlattevőt jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg.  
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. július 20. 
 
 
Budapest, 2010. június 22. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 
 
 


