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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Szervezet: Újhartyán Községi Önkormányzat
Címzett: Schulcz József  polgármester
Cím: Fő u. 21.
Postai irányítószám: 2376
Város/Község: Újhartyán
Ország: Magyarország
Telefon: 29/372-133
Telefax: 29/372-025

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Újhartyáni Német Nemzetiségi óvoda-konyha építése – generál kivitelezési 
vállalkozási szerződés keretében
Mennyisége: Újhartyáni Német Nemzetiségi óvoda-konyha építése, az ajánlati 
dokumentációban átadott kiviteli terveknek megfelelően 1762,04 m2 alapterületen, 
amely épület teljes akadálymentesített, megújuló energia felhasználásával üzemeltetett 
fűtésű-hűtésű, a hozzá tartozó udvar, parkoló, térburkolatok kialakítása, valamint teljes 
konyhatechnológia kiépítése, az alábbiak szerint:
- Pinceszint (kazán): 62,67 m2
- Földszinti óvoda-minicsoport: 1230,01 m2
- Földszinti konyha: 290,23 m2
- Tetőtéri irodák, öltözők: 179,13 m2
Kertészeti munkák és udvari burkolatok készítése: 2000 m2-en
Játszótéri eszközök elhelyezése
Geotermikus szondatelepítése:16 db 100 méter mélyre fúrt kettős U csöves szondák
Épület körüli járda kiépítése
Létesítendő óvoda épületéhez kapcsolódó út és parkoló területek kialakítása
Konyhatechnológia kialakítása

3. A választott eljárás fajtája: 
nyílt

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
nem

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
 Kbt. 92. § (c)

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

d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: -



5. A benyújtott ajánlatok száma: 5

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – 
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai 
– szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

1. Az Ajánlattevő neve: Progress-B’ 90 Zrt 
Az Ajánlattevő székhelye:1203 Budapest, Emília u. 15.
Az Ajánlattevő telefonszáma: 06/1 285-8343
Az Ajánlattevő fax száma: 06/1 287-8677
Az Ajánlattevő email címe: progressb90@t-online.hu 

        Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Tigyi Ottó János 
vállalkozási minőség-és környezetirányítási vezető 

Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 1023 Budapest Emília u.15.
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma:  06/1 285-8343
Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi 

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése
Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 579.447.509 Ft + áfa, 

ezen belül:
a tartalék keret összege: 52.677.046  Ft + áfa.
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés            

összege: 36.086.400  Ft + áfa
Jótállási időtartam:61 .hónap
Késedelmi kötbér:10.500.000 Ft/nap
Korábbi teljesítés: (átfutási idő)  320 nap
Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Középvállalkozás

2. Az Ajánlattevő neve: Gomép Ipari kereskedelmi Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út  219. 
Az Ajánlattevő telefonszáma: 76/457-446
Az Ajánlattevő fax száma: 76/555-337
Az Ajánlattevő email címe: marton.ferenc@gomep.hu
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Gombkötő Márk
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 6050 Lajosmizse, 

Dózsa Gy. út 219.
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma: 30/955-5443
Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi 

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése
Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 562.865.201 Ft + áfa, 

ezen belül:
a tartalék keret összege: 51.169.564 Ft + áfa.
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés            

összege: 47.170.080 Ft + áfa
Jótállási időtartam: 120 hónap
Késedelmi kötbér: 10.000.000 Ft/nap
Korábbi teljesítés: 75 nap
Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Középvállalkozás



3. Az Ajánlattevő neve: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt 76. fszt/1     
Levelezési Címe: 5000 Szolnok, Szapáry út 14.
Az Ajánlattevő telefonszáma: 56/516-030
Az Ajánlattevő fax száma: 56/423-922
Az Ajánlattevő email címe: bau-vertikal@bau-vertikal.hu 
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Szikszai Tibor 
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 5000 Szolnok, Szapáry út 14.
Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma: 56/516-030
Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi 

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése
Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 695.952.321 Ft + áfa, ezen belül: 

a tartalék keret összege: 63.268.393 Ft + áfa. 
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés             
összege: 70.884.000 Ft + áfa 

Jótállási időtartam: 73 hónap
Késedelmi kötbér: 5.500.000 Ft/nap
Korábbi teljesítés:  82 nap
Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Kisvállalkozás

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: (lásd 
melléklet)

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
1. Az Ajánlattevő neve: Scott, Bartlett és Cooper Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 2724, Újlengyel, Nyári Pál u. 18.
Érvénytelenség  indoka:  Kbt.  88.  §  (1)  f)  egyéb  módon  nem  felelt  meg  az 
ajánlati  felhívásban  és  a  dokumentációban,  valamint  a  jogszabályokban 
meghatározott  feltételeknek.

2. Az Ajánlattevő neve: AKTÍV  Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 6344 Hajós, Kossuth u. 21.
Érvénytelenség  indoka:  Kbt.  88.  §  (1)  f)  egyéb  módon  nem  felelt  meg  az 
ajánlati  felhívásban  és  a  dokumentációban,  valamint  a  jogszabályokban 
meghatározott  feltételeknek. 

8.  a)  Eredményes  eljárás  esetén  a  nyertes  ajánlattevő  neve,  címe,  az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: -

mailto:bau-vertikal@bau-vertikal.hu


10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az 
őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: -

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: -

12.* Egyéb információk: -

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 

KÉ-10459/2008 Megjelent: 2008. július 11.

14.  Hivatkozás  az  eljárást  megindító,  illetőleg  meghirdető  hirdetményre  és 
közzétételének napja: 

K.É. 14903/2008 Megjelent 2008. szeptember 22.

15. Az eredményhirdetés időpontja: 
2008. november 4.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
2008. október31.

 

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 ajánlatot választja ki.


