
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Összegezés megküldése 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
Érsekcsanád Község Önkormányzata képviseletében eljárva mellékelten megküldöm Önöknek az 

„Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánla-

tok elbírálásáról készített összegezést. 

 
 
 
Nagykáta, 2012. december 28. 

 
 

Az ajánlatkérő megbízásából és képviseletében: 
 
 
 
 

Szabó Krisztián 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó 



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. 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A közbeszerzés tárgya: Építési beruházás, kivitelezés. 
CPV kód: 45212200-8 
128 m2 beépített alapterületű sportöltöző felújítása, tetőtér ráépítés kialakítása, valamint az 
épület akadálymentesítése. 
 
3. A választott eljárás fajtája: 
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 
Az eljárást az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjára tekintettel folytatta le. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: 
Nem releváns. 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő 2012. december 6-án közvetlenül küldte meg az 
ajánlattételre felkért cégeknek. 
 
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: 
Nem releváns. 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 
Nem releváns. 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
Kettő. (Részajánlat-tételi lehetőséget az ajánlatkérő nem biztosított.) 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
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részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
Ajánlattevő neve: BETON Építőipari Kft. 
Címe: 6500 Baja, Dózsa György u. 97. 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott valamennyi 
tartalmi és formai követelménynek, továbbá valamennyi előírt gazdasági és pénzügyi valamint 
műszaki illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelelő ajánlatot tett. 
Nettó ajánlati ár: 14.969.472 forint. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Ajánlattevő neve: FADDI és TÁRSA Építőipari Kft. 
Címe: 6500 Baja, Család u. 12. 
Érvénytelenség indoka: a benyújtott ajánlat hiányosságokat tartalmazott, melyeket a hiánypótlás 
keretében sem pótolt az ajánlattevő. Az ajánlat nem tartalmazza az oldalszámozott 
tartalomjegyzéket és az ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlatot aláíró személy aláírási 
címpéldányát. Az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Nyertes ajánlattevő neve: BETON Építőipari Kft. 
Címe: 6500 Baja, Dózsa György u. 97. 
Nettó ajánlati ár: 14.969.472 forint. 
Kiválasztás indokolása: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Az eljárás során egy érvényes ajánlat érkezett. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
Nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
Nem releváns. 
 
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: 
Nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
Nem releváns. 
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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: 
Nem releváns. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
Nem releváns. 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2012. december 28. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013. január 8. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
2012. december 28. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
2012. december 28. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
Nem releváns. 
 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
Nem releváns. 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
Nem releváns. 
 
21.* Az összegezés javításának indoka: 
Nem releváns. 
 
22.* Az összegezés javításának időpontja: 
Nem releváns. 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 
Nem releváns. 
 
24.* Egyéb információk: 
A szerződéskötés tervezett ideje 2013. január 9. 
Az összegezés a képviselő-testület 311/2012. (XII.28.) KT számú határozata alapján készült. 


