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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Neve: Újhartyán Város Önkormányzata 
Címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgya: Vállalkozási szerződés Újhartyán - Kakucs meglévő szennyvíztisztító 
telepének tervezésére, kapacitás bővítésére és intenzifikálása FIDIC sárga könyves 
szerződéses feltételekkel, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0023 
Mennyisége: 

Várható szennyvíz mennyisége: Q = 900 m3/d 
Qcsúcs= 120 m3/h 
Lakos egyenérték: 7784 LEÉ 
Várható szennyvíz minőségi paraméterei: 
pH 6,5-9 
BOI5 519 mg/l 
KOI 1200 mg/l 
Összes lebegő anyag 450 mg/l 
Összes nitrogén 120 mg/l 
Összes foszfor 17 mg/l 
SZOE 100 mg/l 
1 db 7784 lakos egyenértékű 900 m3/d-s szennyvíztisztító telep tervezése (engedélyes 
és kiviteli 
tervek), engedélyezése (vízjogi létesítési engedély, építési engedély beszerzése), 
kivitelezése, a 
legfeljebb 6 hónapos próbaüzem lefolytatása. 
A kibocsátási határérték alatti foszfor eltávolítás hozzáadott vegyszer mentesen 
történjen. 
(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: 562229000 Pénznem: HUF 
 
3. A választott eljárás fajtája: nyílt 

 
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: közzététel:2014.09.08. 
 
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): 2 
 
 
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): 
 

Ajánlattevő neve:  Újhartyán-Kakucs ASIO-HIDROCOMP 
KONZORCIUM 
Ajánlattevő címe:  1162. Budapest, János u. 90/A 
Közös ajánlattevők nevében ASIO Hungária Kft. 
Címe:    1162 Budapest, János u. 90/A 
Közös ajánlattevők esetén a  
további ajánlattevők neve: ASIO spol. s.r.o. 
Címe:    Ksírova 552/45 619 00 Brno (Cseh Köztársaság) 
Közös ajánlattevők esetén a  
további ajánlattevők neve: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. 

 Címe:    8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/a 
 Közös ajánlattevők esetén a  
 további ajánlattevők neve: ÉMI-BER Kft. 
 Címe:    3525 Miskolc, Városház tér 5. 
 Egyösszegű ajánlati ár, 
 szennyvíztisztító telep tervezés 
 és építés összesen (nettó HUF): 552.928.000 HUF 
 
Alkalmasság indoklása: a felhívásban és a dokumentációban előírt feltételeknek 
megfelel 
 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): - 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, 
jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 
beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határának megadása: - 



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: - 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 Ajánlattevő neve:  KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó 
Kft. 
 Ajánlattevő címe:  4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. 
 
Érvénytelenség indoka:  

 
- így ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) szerint érvénytelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Kiválasztásának indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

Ajánlattevő neve:  Újhartyán-Kakucs ASIO-HIDROCOMP 
KONZORCIUM 
Ajánlattevő címe:  1162. Budapest, János u. 90/A 
Közös ajánlattevők nevében ASIO Hungária Kft. 
Címe:    1162 Budapest, János u. 90/A 
Közös ajánlattevők esetén a  
további ajánlattevők neve: ASIO spol. s.r.o. 
Címe:    Ksírova 552/45 619 00 Brno (Cseh Köztársaság) 
Közös ajánlattevők esetén a  
további ajánlattevők neve: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. 

 Címe:    8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/a 
 Közös ajánlattevők esetén a  
 további ajánlattevők neve: ÉMI-BER Kft. 
 Címe:    3525 Miskolc, Városház tér 5. 
 Egyösszegű ajánlati ár, 
 szennyvíztisztító telep tervezés 
 és építés összesen (nettó HUF): 552.928.000 HUF 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 
 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
földmunkák, szigetelések, betonacél szerelés, helyszíni beton és vasbeton munkák, 
zsaluzások, minőségi vizsgálatok, könnyűszerkezetes építmények építése, építőmesteri 
munkák, tetőfedési munkák, parképítési munkák, kerítésépítés, tervezés, útépítés, 
közműépítés, erős és gyengeáramú villanyszerelés, irányítástechnikai szerelés, 
próbaüzem, őrzés, szállítás hulladékkezelés, technológiai gép és csőszerelés, daruzás, 
szakfelügyelet 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
 
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:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 



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:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2014.10.31. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2014.11.09. 
 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:2014.10.29. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.10.30. 
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. 
 


