
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról  

I. szakasz: Ajánlatkérő  

I.1) Név és címek
1

   

Hivatalos név: SZÁKOM NONPROFIT KFT  

Postai cím: 2440 SZÁZHALOMBATTA, HÁGA LÁSZLÓ ÚT 2.  

Város: SZÁZHALOMBATTA Postai irányítószám: 2440  

II. szakasz: Tárgy  

II.1) Meghatározás  

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS  

II.2) A közbeszerzés mennyisége  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Mennyiség kiírás - Árazatlan költségvetés  

Százhalombatta Hulladéklerakó  

IV. kazetta bővítése 2. ütem  

  

Tétel 

sorszáma 
Tétel megnevezése Me.e. Mennyiség 

1. Előkészítő munkák     

1.1 

Terepelőkészítő munka. Az építési területen deponált sitt, földanyag átszállítása a 

korábbi inerthulladék lerakóra ill. a zöldhulladék átszállítása a komposzttelepre (kb. 300 

m) Becslés! 

m3 50,00 

1.2 

Az 1. ütemű kazettában lerakott hulladék áthalmozása az É-i oldali rézsű szabaddá 

tételéhez. Áthalmozás esetleg többször is, organizációs elképzeléstől függően, 

Üzemeltetővel egyeztetve 

m3 2000,00 

1.3 
Az É-i oldali rézsűn elhelyezett gumiabroncsok (és a benne levő szemcsés anyag) 

kiszedése, átmeneti deponálása 
m2 650,00 

1.4 

Az É-i oldali rézsűn teljes szigetelési rétegrendjének elbontása, (HDPE-lemez, geofizikai 

monitoring, bentonitos lemez), a bontott anyag elhelyezése a lerakón (lerakási 

költséggel és járulékkal nem számolzunk) 

m2 650,00 

1.5 A geofizikai monitoring-rendszer működőképességének helyreállítása az 1. kazettánál m2 650,00 

2. Földmunka     

2.1 
Humuszleszedés a 2. ütemet és a kiszolgálási környezetet érintő területen (0,3 ha) 30 

cm előirányzott vastagságban, majd humusz deponálása helyben 
m3 900,00 

2.2 

Bevágás építése a lerakótér 2. ütemének kialakításához 1:2 rézsűhajlással max. 8 m 

mélységig. Tükrökészítéssel. Felhasználás részben helyben (ld. 2.4. és 2.5.tétel, ill. 

rekultivációs célra, ld. 6. tétel) 

m3 7400,00 

2.3 
Töltés építése a lerakótér 2. ütemének kialakításához (1:2 rézsűhajlással max. 3 m 

magasságig, 3 m koronaszélességgel), rézsűképzéssel, 25 cm rétegenként tömörítve 
m3 1070,00 

 



2.4 Lehajtó rámpa építése a lerakótérbe kb. 8 %-os lejtéssel, kitermelt földanyagból     

  bevágás m3 260,00 

  töltés m3 15,00 

2.5 

Töltés építése az erdősáv területén a csurgalékvíz medence déli oldalán 0-1,5 m 

magasságig, 12 m talpszélességben, 1:2-es rézsűhajlással, a kitermelt földanyagból, 25 

cm-enkénti rétegekben tömörítve 

m3 1070,00 

2.6 Szikkasztó árkok kialakítása a lerakótér  2. üteme körül, terv szerint keresztmetszettel fm 69,40 

3. Lerakótér     

3.1 
2,5 mm HDPE fólia a lerakótér 2. ütemének szigetelésére + a lehajtó rámpa alatt  (nettó 

felület, a befogások hozzáadandók!) 
m2 3530,00 

3.2 
Geotextília védőréteg (400 g/m2), a 2. ütem alsó síkjának szigetelési rétegrendjében 

(nettó felület, a vágási hulladékok, befogások hozzáadandók!) m2 1700,00 

3.3 
50 cm osztályozott kavics szivárgó réteg (k>10-3 m/s), a 2. ütem alsó síkjának szigetelési 

rétegrendjében m3 850,00 

3.4 40-50 cm homokos kavics réteg a lehajtó rámpában m3 100,00 

3.5 
Geotextília védőréteg (1200 g/m2), a 2. ütem alsó síkjának szigetelési rétegrendjében + 

a lehajtó rámpa alatt (nettó felület, az átfedések hozzáadandók!) m2 1860,00 

3.6 
Geoelektromos monitoring rendszer a HDPE fólia folytonosságának vizsgálatára, a 2. 

ütemben 
m2 3530,00 

3.7 50 cm tömörített ásványi szigetelés (k<5x10-10 m/s) a 2. ütem szigetelési rétegrendjében m3 1700,00 

3.8 

Használt gumiabroncs leterhelés a 2. ütem kialakításánál az aljzaton és a rézsűkön, 

részben az elbontottakból. Szemcsés anyaggal kitöltve. Anyagköltséggel nem 

kalkulálunk. 

m2 3300,00 

3.9 

1 réteg bentonitos szigetelő lemez (k<5x10-11 m/s) a 2. ütem oldalrézsű szigetelésének 

kialakításánál + a lehajtó rámpa alatt (nettó felület, az átfedések, befogások 

hozzáadandók!) 
m2 1830,00 

3.10 
Lehajtó rámpa ágyazatán vasbeton útpálya elemek elhelyezése, min. 11 tonna 

tengelyterhelésre, beszerzéssel, szállítással, elhelyezéssel 
m2 150,00 

4 Belső közlekedő út     

4.1 Belső közlekedő út (4 x 20 m) építése vonatkozó rétegrendi kialakítással     

4.1.1 10 cm vastag újrahasznosított építési zúzalék m3 8,00 

4.1.2 20 cm vastag CKT alapréteg m3 16,00 

4.1.3 20 cm vastag homokos kavics ágyazat m3 16,00 

5 Területrendezés     

5.1 
Területrendezés, humuszterítés a szorítótöltés külső oldalán és a szikkasztó árkok 

felületén ( 10 cm vastagságban) 
m3 310,00 

6 Rekultiváció a felhagyott teületen     

6.1 
A földmunka során kiszoruló földmennyiség átszállítása és terítése  a  Franciskapuszta 

út másik oldalán található régi inert lerakón (kb. 300m szállítási távolság) 
m3 6500,00 

7. Egyéb tételek     

7.1 Megvalósulási tervek készítése, üzembehelyezési eljárások lefolytatása db 1,00 

7.2 Felvonulás alkalom 1,00 



7.3 Levonulás alkalom 1,00 

7.4 Próbaüzem alkalom 1,00 

 

IV. szakasz: Eljárás  

IV.1) Meghatározás  

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban :Kbt.) 

harmadik része szerint- a Kbt. 115. § (1) és (2) bekezdése alapján – hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 
 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 115. § (1) és (2) bekezdése alapján – hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás -

nyilt 
 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -   

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -   

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

KBE 06451/2017 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 

Hatóság tájékoztatásának napja:
2

 2017.07.12 

 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
2  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1  

A szerződés száma: 1  Elnevezés: SZÁZHALOMBATTAI HULLADÉKLERAKÓ IV. KAZETTA BŐVÍTÉSE II. ÜTEM  

Az eljárás eredményes volt :  igen   

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

- 
 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás -  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás VI. 3.6. pontjában közölte, hogy a becsült értéket meghaladó ajánlatokat 

érvénytelennek nyilvánítja, és a becsült érték áfa nélkül 134 millió HUF, az Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat: 

 

a.) A cég neve, címe: VITÉP’95 KFT, 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 139 545 592  

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 1,0% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 36 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 105 

 

     b )A cég neve,címe: VIANOVA 87 ZRT, 1215 Budapest , Vasas u. 65-67. 
 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 137 010 038 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,5 % 

 



3 Jótállás (24-60 hónap) 48 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 110 

 

c) A cég neve,címe: UTÉPSZERV KFT., 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 145 582 840 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,5% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 24 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 120 

    

érvénytelennek nyilvánítja. 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2  

V.2 Az eljárás eredménye
2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 5 
 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

2 db érvényes ajánlat: 

 

 

d) A cég neve, címe: ÚTÉPPARK KFT, 8000, Székesfehérvár, Sóstói út 7. adószám:24105099-2-07 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 133 993 727 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,9% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 42 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 102 

 

e) A cég neve,címe: PUHI-TÁRNOK ÚT- és HÍDÉPÍTŐ KFT, 2461 Tárnok, Fehérvári út 34 adószám: 
10429549-2-13 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 132 999 082 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 1% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 48 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 100 

Az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban  
meghatározott feltételeknek. 
 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Az ajánlattevő neve: 

ÚTÉPPARK KFT 

Az ajánlattevő neve:   

Az értékelés 

részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai 

is) 

A részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

   

Nettó ajánlati ár (HUF) 60 9,93 595,8 10 600    

Késedelmi kötbér napi 

mértéke (0,5%-2%) 

10 9,1 91 10 100    

Jótállás(24-60 hómap) 10 8,87 88,75 10 100    

Kivitelezés teljesítési 

határideje (60-120 nap) 

20 9,82 196,47 10 200    

         

         

         

         

         

         

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

100 37,72 972,02 40 1000    

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
2     1-10  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
2 

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével)
 

srsz. részszempont súlyszám
 

1 Nettó ajánlati ár 60
 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke 0,5%-2% 10
 

3 Jótállás 24-60 hónap 10
 

4 Kivitelezés teljesítési határideje 60-120 nap 20
 

1. Nettó ajánlati ár: A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez 

képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. 
 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap,  és max. 2 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért 

el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat 

ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű kötbér vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 

pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A késedelmi kötbér mértékét 

legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni.
 

 



3. Jótállás: Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó 

ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 60 

hónapként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma 

ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.
 

4. Kivitelezés teljesítési ideje: Ajánlatkérő bírálja a kivitelezés  teljesítési  határidejét. Ajánlattevő min. 60 nap és max. 120 nap kivitelezés 

teljesítési határidőre tehet ajánlatot. A 60 napot el nem érő, és a 120 napot meghaladó ajánlatok érvénytelenek. A legrövidebb teljesítési 

határidőt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás módszerével kap 

pontszámot. A teljesítési határidőt napokban , egész számokban kell megadni.
 

 

1.  és  4. résszempont esetén a pontozás módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a legkedvezőbb ajánlat 10 pont, a többi ajánlat 

tartalmi elemeinek pontszáma 1-10 pont között a legjobbhoz viszonyított értékarányosítással kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint:
 

P = A legjobb / A vizsgált* (P max. – P min.) + P min.
 

ahol:
 

Pmax:  pontskála felső határa: 10 pont
 

Pmin:  pontskála alsó határa:    1 pont
 

Alegjobb: a legelőnyösebb megajánlás
 

Avizsgált: a vizsgált megajánlás
 

 

2. és  3 .  részszempont értékelése az egyenes arányosítás alapján történik akként, hogy a legmagasabb, azaz az ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb mértékű vállalás a max. 10 pontot kapja, az alacsonyabb mértékű kevésbé kedvező vállalás legjobb ajánlathoz viszonyított 

arányban kap pontot.
 

P = Avizsgált / Alegjobb*(Pmax - Pmin) + Pmin
 

ahol:
 

Pmax:  pontskála felső határa: 10 pont
 

Pmin:  pontskála alsó határa:    1 pont
 

Alegjobb: a legelőnyösebb megajánlás
 

Avizsgált: a vizsgált ajánlatban szereplő megajánlás
 

 

Az összpontszám az egyes részszempontok súlyszámmal való szorzását követően, összeadással kerül meghatározásra, a legmagasabb 

összpontszámú ajánlat jelenti az összességében legelőnyösebb ajánlatot
 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT, 2461. TÁRNOK FEHÉRVÁRI ÚT 34.  ADÓSZÁM: 10429549-2-13 
Ellenszolgáltatás összege áfa nékül: 132 999 082 HUF 

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével) 

 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai:
2 

ÚTÉPPARK KFT, 8000, SZÉKESFEHÉRVÁR, SÓSTÓI ÚT 7. ADÓSZÁMA: 24105099-2-07 
Ellenszolgáltatás összege áfa nékül: 133 993 727 HUF

 
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével) 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 o igen  

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: földmunka 18% , lerakótér 11% 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
 nem 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
2 

Zólyomi Fővállalkozó Kft. ( 2091. Etyek, Öreghegyi ú 21) Adószám 11773470207
 

Geofólia Kft. ( 8200 Veszprém, Csikász I. u. 11/b.) Adószám 11527798219 

 



 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

- 

 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: lásd V.1. 4. pont 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2 -  

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk:
2  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017. július 25. / Lejárata: 2017.augusztus 6. 
 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:2017. július 25.  

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. július 25.  

 


