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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek
1

 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kazincbarcika Város Önkormányzata 

Postai cím: Fő tér 4. 

Város: Kazincbarcika Postai irányítószám: 3700 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
Kazincbarcika út, járda, parkoló felújítás és kátyúzás 
1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás  
2. rész: Csónakázó tóhoz vezető út-, járda-, parkoló felújítás 
3. rész: Út-, járda-, parkoló felújítás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Kazincbarcika út, járda, parkoló felújítás és kátyúzás 
CPV 45.23.31.42-6 Közútjavítás, CPV 45.23.32.53-7 Gyalogút burkolása 
1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás  
A keretmegállapodás értéke nettó 35.000.000 Ft. A részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 
2. rész: Csónakázó tóhoz vezető út-, járda-, parkoló felújítás 
Út felújítás 488 m hosszban átlagosan 6 m szélességben 
3. rész: Út-, járda-, parkoló felújítás  
A keretmegállapodás értéke nettó 62.370.000 Ft. A részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ("Kbt.") Harmadik rész 115.§ (2) bekezdés alapján az 
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt 
közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke –az egybeszámított becsült 
értéket figyelembe véve - sem éri el a nettó 300 millió Ft-ot továbbá a beszerzés nem európai uniós 
alapokból finanszírozott és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ("Kbt.") Harmadik rész 115.§ (2) bekezdés alapján az 
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt 
közbeszerzési eljárás. 

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:  
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IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
1

 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1

 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2

 2017.04.12. 

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  

Rész száma:
2

 1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás 
Elnevezés: Kazincbarcika út, járda, parkoló felújítás és kátyúzás 1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, 
javítás, karbantartás tárgyában (keretmegállapodás) 

Az eljárás eredményes volt x igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2

 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 

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

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: 

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: 4 (négy) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 
1. Ajánlattevő neve:  SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  1072 Budapest Rákóczi út 42. 
Ajánlattevő adószáma:                14300327-2-44 
 

1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
Mennyiségi 

egység 
Egységár 
(nettó Ft) 

1. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg alatt, 2 
m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 

m3 114 900 
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(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

2. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg felett, 2 
m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 105 700 

3. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg alatt, 2 
m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 110 300 

4. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg felett, 2 
m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 103 300 

2. További jótállás biztosítása (hónap) hónap 12 hónap 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. 
 

 
2. Ajánlattevő neve:  ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 

Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1. sz. 
Ajánlattevő adószáma: 11071596-2-05 
 

1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
Mennyiségi 

egység 
Egységár 
(nettó Ft) 

1. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg alatt, 2 
m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 120 000 

2. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg felett, 2 
m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 110 000 

3. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg alatt, 2 
m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 115 000 

4. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg felett, 2 
m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása 
bitumnes szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 105 000 

2. További jótállás biztosítása (hónap) hónap 0 hónap 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel.  
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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: 
SWIETELSKY Magyarország 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági 

Zrt. 

   Az értékelés részszempontjai 
A 

részszempontok 
súlyszámai 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 1400   140 000,00   135 615,16 

1. 

Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 
cm vtg alatt, 2 m2 alatti foltok esetén 
minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, 
élbevágás lezárása bitumnes szalaggal, 
törmelék elszállításával)  

570 100 57 000,00 96 54 577,50 

2. 

Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 
cm vtg felett, 2 m2 alatti foltok esetén 
minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, 
élbevágás lezárása bitumnes szalaggal, 
törmelék elszállításával)  

130 100 13 000,00 96 12 491,82 

3. 

Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 
cm vtg alatt, 2 m2 feletti foltok esetén 
minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, 
élbevágás lezárása bitumnes szalaggal, 
törmelék elszállításával)  

130 100 13 000,00 96 12 468,70 

4. 

Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 
cm vtg felett, 2 m2 feletti foltok esetén 
minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, 
élbevágás lezárása bitumnes szalaggal, 
törmelék elszállításával)  

570 100 57 000,00 98 56 077,14 

További jótállás biztosítása (hónap) 600 100 60000 1 600 

ÖSSZESEN     200 000,00   136 215,16 
 

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

1-100 

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 arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése: 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1. ba) pontja 
szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. Ajánlatkérő a nettó Ajánlati árat 
értékeli. 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1. bb) pontja 
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szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.  
Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetén a kisebb, a 2. részszempont esetén a nagyobb értékű 
vállalás a kedvezőbb.  
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 1072 Budapest Rákóczi út 42. 

  Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44 
Az ellenszolgáltatás összege: egyedi megrendelések alapján nettó 35.000.000.- Ft, azaz nettó 
Harmincötmillió forint keretösszegig 

1. rész: Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
Mennyiségi egység Egységár 

(nettó Ft) 

1. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg alatt, 2 m2 
alatti foltok esetén minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása bitumnes 
szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 114 900 

2. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg felett, 2 m2 
alatti foltok esetén minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása bitumnes 
szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 105 700 

3. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg alatt, 2 m2 
feletti foltok esetén minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása bitumnes 
szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 110 300 

4. Kátyúzás AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 8 cm vtg felett, 2 m2 
feletti foltok esetén minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, élbevágás lezárása bitumnes 
szalaggal, törmelék elszállításával)  

m3 103 300 

2. További jótállás biztosítása (hónap) 
hónap 

12 hónap 

Ajánlat kiválasztásának indokai: Legjobb ár-érték arányú ajánlat 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 x igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
bontási munkák, fuvarozási tevékenység, aszfalt kézi bedolgozás részben 
 
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:
2

 

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

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
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igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlattevő neve: PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc Régiposta utca 16. 1/107. 
Ajánlattevő adószáma:  11246206-2-05 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat ajánlattevő 
benyújtotta, azok nem megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
 
Ajánlattevő neve: Csillagszer Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10. 
Ajánlattevő adószáma:  11443207-2-05 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. Az ajánlattevő az értékelési szempontként megjelölt 
„További jótállás biztosítása” értékelési szempontra számszerűsíthető adatot nem adott meg, amely a Kbt. 
71. § (7) bekezdés) b) pont alapján nem hiánypótolható. 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

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

ismertetése:
2

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

 

A szerződés száma: 2  

Rész száma:
2

 2. rész: Csónakázó tóhoz vezető út- járda felújítás 
Elnevezés: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés - Kazincbarcika út, járda, parkoló felújítás és kátyúzás 2. 
rész: Csónakázó tóhoz vezető út- járda felújítás tárgyában 

Az eljárás eredményes volt x igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2

 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 

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

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: 

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: 4 (négy) 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 
1. Ajánlattevő neve:  SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  1072 Budapest Rákóczi út 42. 
Ajánlattevő adószáma:                14300327-2-44 

 
2. rész: Csónakázó tóhoz vezető út- járda felújítás 

1. Ajánlati ár (egyösszegű ajánlati ár - nettó Ft) nettó 17 950 000 Ft 

2. További jótállás biztosítása (hónap) 12 hónap 

 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat ajánlattevő 
benyújtotta, azok megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 

 
2. Ajánlattevő neve:  ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 

Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1. sz. 
Ajánlattevő adószáma: 11071596-2-05 
 

2. rész: Csónakázó tóhoz vezető út- járda felújítás 
 

1. Ajánlati ár (egyösszegű ajánlati ár - nettó Ft) nettó 21 355 535 Ft 

2. További jótállás biztosítása (hónap) 0 hónap 

 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat ajánlattevő 
benyújtotta, azok megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 
 
 

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: 

 SWIETELSKY Magyarország Kft. 
Az ajánlattevő neve:  

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 

 Az értékelés részszempontjai 
A 

részszempontok 
súlyszámai 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

 Az értékelés 
részszempontjai 

A részszempontok 
súlyszámai 

1. Ajánlati ár (egyösszegű 
ajánlati ár - nettó Ft) 

1400 100,00 140 000,00 84,05 117 674,41 

2.    További jótállás biztosítása 
(hónap) 

600 100,00 60 000,00 1,00 600,00 

ÖSSZESEN     200 000,00   118 274,41 
 

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

1-100 

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
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A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-
100 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése: 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1. ba) 
pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. Ajánlatkérő a nettó Ajánlati 
árat értékeli. 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1. bb) 
pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.  
Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetén a kisebb, a 2. részszempont esetén a nagyobb értékű 
vállalás a kedvezőbb.  
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 1072 Budapest Rákóczi út 42. 

  Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 17 950 000 Ft, azaz nettó Tizenhétmillió-kilencszázötvenezer Forint 
Ajánlat kiválasztásának indokai: Legjobb ár-érték arányú ajánlat 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 x igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
bontási munka, közműakna szintbe emelés, szegélykő lerakás, burkolat jel festés, fuvarozás 
 
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:
2

 

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

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában: 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
Ajánlattevő neve: PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc Régiposta utca 16. 1/107. 
Ajánlattevő adószáma:  11246206-2-05 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat 
ajánlattevő benyújtotta, azok nem megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
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Ajánlattevő neve: Csillagszer Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10. 
Ajánlattevő adószáma:  11443207-2-05 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. Az ajánlattevő az értékelési szempontként megjelölt 
„További jótállás biztosítása” értékelési szempontra számszerűsíthető adatot nem adott meg, amely a 
Kbt. 71. § (7) bekezdés) b) pont alapján nem hiánypótolható. 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

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

ismertetése:
2

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

 

A szerződés száma: 3  

Rész száma:
2

 3. rész: Út-, járda-, parkoló felújítás 
Elnevezés: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés - Kazincbarcika út, járda, parkoló felújítás és kátyúzás 3. 
rész: Út-, járda-, parkoló felújítás tárgyában (keretmegállapodás) 

Az eljárás eredményes volt x igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2

 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 

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

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: 

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: 4 (négy) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 
1.   Ajánlattevő neve:  SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  1072 Budapest Rákóczi út 42. 
Ajánlattevő adószáma:                14300327-2-44 

 
3. rész: Út-, járda-, parkoló felújítás 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
Mennyiségi 

egység 
Egységár 
(nettó Ft) 

1. 
"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm 
vtg-ban, 1 m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 

m3 125 000 
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aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

2. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm 
vtg-ban, 1 m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 120 000 

3. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 alatti foltok esetén minden munkájával 
együtt (bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 115 000 

4. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 feletti foltok esetén minden munkájával 
együtt (bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 110 000 

5. Élvágás fm 800 

6. 
Kiemelt szegély készítése 25/30/15 cm-es előregyártott 
elemekből minden munkájával együtt (földkiemeléssel, beton 
alapgerendával és hátbetonnal, hézagolással)  

fm 6 500 

7. 

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése 40×20×10/15 cm-es 
előregyártott elemekből minden munkájával együtt 
(földkiemeléssel, C-16 beton alapgerendával és hátbetonnal, 
hézagolással)  

fm 6 400 

8. 
„K” szegély készítése 25x25x10/15 cm-es előregyártott 
elemekből minden munkájával együtt (földkiemeléssel, C-16 
beton alapgerendával, hézagolással)  

fm 6 500 

9. 
Egyéb használatos szegélykövek (kerti szegély, 100×20/25×5 
cm-es), útszegélyek készítése minden munkájával együtt 
(hézagolással)  

fm 4 180 

10. 
Kiemelt vagy süllyesztett vagy „K” szegély bontása (bármely 
anyagból, betongerendával)  

fm 800 

11. Járdaalap készítése C-8 jelű betonból m3 22 000 

12. Járdaalap készítése C-12 jelű betonból m3 23 000 

13. Járdaalap készítése C-16 jelű betonból m3 24 000 

14. 
Egyrétegű burkolat (járdán, közlekedőkben, stb.) készítése C30 
jelű betonból átl. 10 cm vtg-ban, utókezelve  

m3 29 900 

15. 
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg 
készítése CKT jelű keverékből 10-30 cm vtg-ban minden 
munkájával együtt  

m3 15 500 

16. 
Közműaknák öntöttvas aknafedlapjának (ϕ800) szintbe-
emelése minden munkájával együtt  

db 48 000 

17. 
Víznyelőrács szintbe-emelése (48x48 cm méretű) minden 
munkájával  

db 43 000 

18. 
Közműszerelvények szintbe-emelése minden munkájával együtt 
(gáz, tűzcsap, stb.)  

db 28 000 

19. 
térkővel burkolható távközlési akna keret fedlap beépítése, a 
régi fedlap kibontása 

  240 000 

20. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 
erővel, bármilyen talajban, helyben deponálva  

m3 1 250 

21. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, felrakása 
szállítóeszközre 

m3 1 500 

22. 
Beton törmelék elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal  

t 7 000 

23. Beton, tégla, cserép és kerámia törmelék vagy azok t 9 000 
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keverékének elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

24. 
Bitumen keverék elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 7 000 

25. 
Föld és kövek elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 6 000 

26. 
Kevert építési-bontási hulladék elszállítása (10 km távolságban), 
lerakása lerakóhelyi díjjal 

t 19 800 

27. Aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása 3-4 cm vastagságig  m2 1 560 

28. Aszfaltburkolatok bontása (alap, kötő- és kopórétegek)  m3 6 600 

29. 
Makadám rendszerű útpálya bontása géppel, hidraulikus 
bontófejjel, szállítással  

m3 5 800 

30. 
Kőburkolatú járda bontása géppel, hidraulikus bontófejjel, 
szállítással 

m3 5 800 

31. Meglévő térkő burkolat bontása, felszedése m2 1 800 

32. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, kohósalak) gépi erővel 
hidraulikus bontófejjel 

m3 5 800 

33. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, kohósalak) kézi erővel 
elektromos/pneumatikus bontókalapáccsal 

m3 15 000 

34. járdalap burkolat bontása m2 900 

35. járdalap burkolat készítése m2 5 800 

36. Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, szürke színben  m2 6 150 

37. 
Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, antracit és vörös 
színben  

m2 6 600 

38. Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, homok színben  m2 6 850 

39. Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, szürke színben m2 5 260 

40. 
Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, antracit és vörös 
színben  

m2 5 560 

41. Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, homok színben  m2 5 860 

42. Térkő-burkolat készítése felbontott anyagból  m2 3 580 

43. Tükörképzés tömörítéssel (80% tömörség) m2 350 

44. Tükörképzés tömörítéssel (85% tömörség) m2 400 

45. Tükörképzés tömörítéssel (90% tömörség) m2 450 

46. 
Tükörképzés tömörítés nélkül, gépi erővel, kézi kiegészítő 
munkával  

m2 300 

47. Homokos-kavics ágyazat készítése  m3 7 500 

48. Zúzott kő ágyazat készítése m3 11 800 

49. Töltésépítés m3 4 000 

50. 
Lépcsők javítása C30 jelű betonból, zsaluzattal, cementhabarcs 
simítással, élhúzással, utókezeléssel  

m3 56 500 

51. Lépcsők, betonburkolatok bontása, elszállítása  m3 15 000 

52. Aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése  fm 750 

53. 
Padkafolyóka beépítése ágyazattal, földmunkával együtt (40 cm 
széles, íves) 

fm 7 550 

54. Humuszterítés 20 cm vastagságban, füvesítéssel  m2 950 

55. 
Rézsűburkolat készítése "Flori" elemekből, 60° hajlással, 
humuszolással, növényültetéssel  

m2 18 900 

56. 
Közúti jelzőtábla áthelyezése 89 mm átmérőjű horganyzott 
acélcső-oszloppal, betontömbbel együtt  

db 18 000 

57. 
Közúti jelzőtábla elhelyezése horganyzott acélcső-oszloppal, 
betontömbbel, csőbilincsekkel együtt  

db 26 000 

58. 

Közúti jelzőtábla cseréje (db)  
- Veszélyt jelzőtábla (háromszög alakú ábrával) 
- „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla 
- „Elsőbbségadás kötelező” tábla 

db 12 500 
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- „Behajtani tilos” tábla 
- „Kijelölt gyalogosátkelőhely” tábla  

59. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, gépi jelek fehér 
színnel  

m2 2 100 

60. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek fehér 
színnel  

m2 2 300 

61. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek sárga 
színnel  

m2 2 200 

62. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek 
téglavörös színnel  

m2 2 400 

63. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus 
anyaggal, gépi jelek, fehér színben  

m2 5 800 

64. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus 
anyaggal, gépi jelek, sárga színben  

m2 30 000 

65. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli hidegplasztik 
anyagból, gépi jelek, egyéb színben  

m2 30 000 

66. 

Forgalomlassító elemek cseréje (30 km/h a fokozott 
közlekedésbiztonságra alkalmas, ellenálló gumiötvözetből 
készült, durva felületű, jól látható nappal-éjjel, sárga-fekete 
jelzősávok és süllyesztett fényvisszaverők, útburkolatra 
rögzíthető, egyik típusának mérete: 500 x 430 x 30 mm fekete 
elem, 500 x 430 x 60 mm sárga elem) 

fm 17 500 

67. 

Poller telepítése betonalapozással (fix kivitelű cső 
forgalomterelő, felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve előre egyeztetett RAL 
szín szerint, dönthető, rögzítése betonozással vagy 
dűbelezéssel, felszín feletti magassága 1 méter) 

db 24 800 

68. 

Poller telepítése betonalapozással (dönthető kivitelű cső 
forgalomterelő, felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve előre egyeztetett RAL 
szín szerint, dönthető, rögzítése betonozással vagy 
dűbelezéssel, felszín feletti magassága 1 méter) 

db 28 800 

69. Poller cseréje  db 24 800 

70. 
Gyalogos korlát felújítása festésjavítással, szükség szerint 
lakatosmunkával  

fm 10 000 

71. Gyalogos korlát cseréje  fm 25 000 

72. Közúti szalagkorlát-oszlop javítása minden munkájával együtt  db 10 000 

73. Közúti szalagkorlát-oszlop cseréje minden munkájával együtt  db 20 000 

74. Közúti szalagkorlát cseréje minden munkájával együtt  fm 12 000 

75. Megvalósult állapot geodéziai bemérése  db 55 000 

76. 

Bazaltbetonos buszmegálló készítése minden munkájával 
együtt [23 cm vtg.  CP 4/2,7-s1-XD3-XF4 pályaburkolati beton 
(víz és só védelemmel), 3 méterenkénti hézagolással, a hézagok 
rugalmas (bitumenes) kiöntésével, 20 cm C8/10-32-F1 
betonalap, 20 cm homokos kavics ágyazat Trp=97%] 

m2 68 800 

2. További jótállás biztosítása (hónap) 
hónap  

12 hónap 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat ajánlattevő 
benyújtotta, azok megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 
 
2. Ajánlattevő neve:  ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 

Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1. sz. 
Ajánlattevő adószáma: 11071596-2-05 
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3. rész: Út-, járda-, parkoló felújítás 
 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
 Egységár 

(nettó Ft) 

1. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm 
vtg-ban, 1 m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 103 130 

2. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm 
vtg-ban, 1 m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 92 240 

3. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 alatti foltok esetén minden munkájával 
együtt (bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 120 000 

4. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 feletti foltok esetén minden munkájával 
együtt (bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 115 000 

5. Élvágás fm 1 250 

6. 
Kiemelt szegély készítése 25/30/15 cm-es előregyártott 
elemekből minden munkájával együtt (földkiemeléssel, beton 
alapgerendával és hátbetonnal, hézagolással)  

fm 4 200 

7. 

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése 40×20×10/15 cm-es 
előregyártott elemekből minden munkájával együtt 
(földkiemeléssel, C-16 beton alapgerendával és hátbetonnal, 
hézagolással)  

fm 4 200 

8. 
„K” szegély készítése 25x25x10/15 cm-es előregyártott 
elemekből minden munkájával együtt (földkiemeléssel, C-16 
beton alapgerendával, hézagolással)  

fm 4 200 

9. 
Egyéb használatos szegélykövek (kerti szegély, 100×20/25×5 
cm-es), útszegélyek készítése minden munkájával együtt 
(hézagolással)  

fm 3 200 

10. 
Kiemelt vagy süllyesztett vagy „K” szegély bontása (bármely 
anyagból, betongerendával)  

fm 750 

11. Járdaalap készítése C-8 jelű betonból m3 17 500 

12. Járdaalap készítése C-12 jelű betonból m3 22 200 

13. Járdaalap készítése C-16 jelű betonból m3 26 400 

14. 
Egyrétegű burkolat (járdán, közlekedőkben, stb.) készítése C30 
jelű betonból átl. 10 cm vtg-ban, utókezelve  

m3 29 800 

15. 
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg 
készítése CKT jelű keverékből 10-30 cm vtg-ban minden 
munkájával együtt  

m3 16 800 

16. 
Közműaknák öntöttvas aknafedlapjának (ϕ800) szintbe-
emelése minden munkájával együtt  

db 53 850 

17. 
Víznyelőrács szintbe-emelése (48x48 cm méretű) minden 
munkájával  

db 52 800 

18. 
Közműszerelvények szintbe-emelése minden munkájával együtt 
(gáz, tűzcsap, stb.)  

db 24 800 

19. 
térkővel burkolható távközlési akna keret fedlap beépítése, a 
régi fedlap kibontása 

  220 000 
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20. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 
erővel, bármilyen talajban, helyben deponálva  

m3 1 500 

21. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, felrakása 
szállítóeszközre 

m3 830 

22. 
Beton törmelék elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal  

t 6 700 

23. 
Beton, tégla, cserép és kerámia törmelék vagy azok 
keverékének elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 7 700 

24. 
Bitumen keverék elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 7 150 

25. 
Föld és kövek elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 4 950 

26. 
Kevert építési-bontási hulladék elszállítása (10 km távolságban), 
lerakása lerakóhelyi díjjal 

t 19 580 

27. Aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása 3-4 cm vastagságig  m2 1 950 

28. Aszfaltburkolatok bontása (alap, kötő- és kopórétegek)  m3 7 650 

29. 
Makadám rendszerű útpálya bontása géppel, hidraulikus 
bontófejjel, szállítással  

m3 11 290 

30. 
Kőburkolatú járda bontása géppel, hidraulikus bontófejjel, 
szállítással 

m3 11 290 

31. Meglévő térkő burkolat bontása, felszedése m2 1 500 

32. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, kohósalak) gépi erővel 
hidraulikus bontófejjel 

m3 6 500 

33. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, kohósalak) kézi erővel 
elektromos/pneumatikus bontókalapáccsal 

m3 11 000 

34. járdalap burkolat bontása m2 1 500 

35. járdalap burkolat készítése m2 4 800 

36. Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, szürke színben  m2 6 200 

37. 
Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, antracit és vörös 
színben  

m2 6 500 

38. Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, homok színben  m2 6 900 

39. Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, szürke színben m2 5 100 

40. 
Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, antracit és vörös 
színben  

m2 5 500 

41. Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, homok színben  m2 5 940 

42. Térkő-burkolat készítése felbontott anyagból  m2 2 600 

43. Tükörképzés tömörítéssel (80% tömörség) m2 265 

44. Tükörképzés tömörítéssel (85% tömörség) m2 275 

45. Tükörképzés tömörítéssel (90% tömörség) m2 290 

46. 
Tükörképzés tömörítés nélkül, gépi erővel, kézi kiegészítő 
munkával  

m2 300 

47. Homokos-kavics ágyazat készítése  m3 4 800 

48. Zúzott kő ágyazat készítése m3 6 800 

49. Töltésépítés m3 4 100 

50. 
Lépcsők javítása C30 jelű betonból, zsaluzattal, cementhabarcs 
simítással, élhúzással, utókezeléssel  

m3 40 205 

51. Lépcsők, betonburkolatok bontása, elszállítása  m3 11 970 

52. Aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése  fm 860 

53. 
Padkafolyóka beépítése ágyazattal, földmunkával együtt (40 cm 
széles, íves) 

fm 7 430 

54. Humuszterítés 20 cm vastagságban, füvesítéssel  m2 800 

55. 
Rézsűburkolat készítése "Flori" elemekből, 60° hajlással, 
humuszolással, növényültetéssel  

m2 16 700 

56. Közúti jelzőtábla áthelyezése 89 mm átmérőjű horganyzott db 14 740 
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acélcső-oszloppal, betontömbbel együtt  

57. 
Közúti jelzőtábla elhelyezése horganyzott acélcső-oszloppal, 
betontömbbel, csőbilincsekkel együtt  

db 25 000 

58. 

Közúti jelzőtábla cseréje (db)  
- Veszélyt jelzőtábla (háromszög alakú ábrával) 
- „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla 
- „Elsőbbségadás kötelező” tábla 
- „Behajtani tilos” tábla 
- „Kijelölt gyalogosátkelőhely” tábla  

db 11 990 

59. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, gépi jelek fehér 
színnel  

m2 2 510 

60. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek fehér 
színnel  

m2 2 620 

61. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek sárga 
színnel  

m2 2 840 

62. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek 
téglavörös színnel  

m2 2 950 

63. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus 
anyaggal, gépi jelek, fehér színben  

m2 25 760 

64. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus 
anyaggal, gépi jelek, sárga színben  

m2 28 760 

65. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli hidegplasztik 
anyagból, gépi jelek, egyéb színben  

m2 14 600 

66. 

Forgalomlassító elemek cseréje (30 km/h a fokozott 
közlekedésbiztonságra alkalmas, ellenálló gumiötvözetből 
készült, durva felületű, jól látható nappal-éjjel, sárga-fekete 
jelzősávok és süllyesztett fényvisszaverők, útburkolatra 
rögzíthető, egyik típusának mérete: 500 x 430 x 30 mm fekete 
elem, 500 x 430 x 60 mm sárga elem) 

fm 18 260 

67. 

Poller telepítése betonalapozással (fix kivitelű cső 
forgalomterelő, felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve előre egyeztetett RAL 
szín szerint, dönthető, rögzítése betonozással vagy 
dűbelezéssel, felszín feletti magassága 1 méter) 

db 15 300 

68. 

Poller telepítése betonalapozással (dönthető kivitelű cső 
forgalomterelő, felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve előre egyeztetett RAL 
szín szerint, dönthető, rögzítése betonozással vagy 
dűbelezéssel, felszín feletti magassága 1 méter) 

db 15 300 

69. Poller cseréje  db 9 845 

70. 
Gyalogos korlát felújítása festésjavítással, szükség szerint 
lakatosmunkával  

fm 7 850 

71. Gyalogos korlát cseréje  fm 24 530 

72. Közúti szalagkorlát-oszlop javítása minden munkájával együtt  db 9 845 

73. Közúti szalagkorlát-oszlop cseréje minden munkájával együtt  db 17 254 

74. Közúti szalagkorlát cseréje minden munkájával együtt  fm 11 470 

75. Megvalósult állapot geodéziai bemérése  db 50 050 

76. 

Bazaltbetonos buszmegálló készítése minden munkájával 
együtt [23 cm vtg.  CP 4/2,7-s1-XD3-XF4 pályaburkolati beton 
(víz és só védelemmel), 3 méterenkénti hézagolással, a hézagok 
rugalmas (bitumenes) kiöntésével, 20 cm C8/10-32-F1 
betonalap, 20 cm homokos kavics ágyazat Trp=97%] 

m2 101 300 

2. További jótállás biztosítása (hónap) 
hónap  

12 hónap 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
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meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat ajánlattevő 
benyújtotta, azok megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 
 

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: 

 SWIETELSKY Magyarország Kft. 
Az ajánlattevő neve:  

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 

  
Súlyszám Pontszám 

Súlyszám és 
pontszám 
szorzata 

Pontszám 
Súlyszám és 
pontszám 
szorzata 

1. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű 
aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm vtg-
ban, 1 m2 alatti foltok esetén minden 
munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület 
letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

39 82,50 3 217,66 100,00 3 900,00 

2. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű 
aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm vtg-
ban, 1 m2 feletti foltok esetén minden 
munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület 
letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

39 76,87 2 997,80 100,00 3 900,00 

3. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű 
aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 alatti foltok esetén 
minden munkájával együtt (bontással, 
vágással, javítandó felület 
letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

39 100,00 3 900,00 95,83 3 737,50 

4. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű 
aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 feletti foltok 
esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület 
letakarításával, aszfaltozással, 
hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

39 100,00 3 900,00 95,65 3 730,43 

5. Élvágás 15 100,00 1 500,00 64,00 960,00 

6. 

Kiemelt szegély készítése 25/30/15 
cm-es előregyártott elemekből 
minden munkájával együtt 
(földkiemeléssel, beton 
alapgerendával és hátbetonnal, 
hézagolással)  

39 64,62 2 520,00 100,00 3 900,00 

7. 

Süllyesztett szegély vagy futósor 
készítése 40×20×10/15 cm-es 
előregyártott elemekből minden 
munkájával együtt (földkiemeléssel, C-
16 beton alapgerendával és 
hátbetonnal, hézagolással)  

39 65,63 2 559,38 100,00 3 900,00 

8. 

„K” szegély készítése 25x25x10/15 
cm-es előregyártott elemekből 
minden munkájával együtt 
(földkiemeléssel, C-16 beton 
alapgerendával, hézagolással)  

39 64,62 2 520,00 100,00 3 900,00 

9. Egyéb használatos szegélykövek (kerti 15 76,56 1 148,33 100,00 1 500,00 
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szegély, 100×20/25×5 cm-es), 
útszegélyek készítése minden 
munkájával együtt (hézagolással)  

10. 
Kiemelt vagy süllyesztett vagy „K” 
szegély bontása (bármely anyagból, 
betongerendával)  

15 93,75 1 406,25 100,00 1 500,00 

11. Járdaalap készítése C-8 jelű betonból 15 79,55 1 193,18 100,00 1 500,00 

12. Járdaalap készítése C-12 jelű betonból 15 96,52 1 447,83 100,00 1 500,00 

13. Járdaalap készítése C-16 jelű betonból 15 100,00 1 500,00 90,91 1 363,64 

14. 

Egyrétegű burkolat (járdán, 
közlekedőkben, stb.) készítése C30 
jelű betonból átl. 10 cm vtg-ban, 
utókezelve  

15 99,67 1 494,98 100,00 1 500,00 

15. 

Telepen kevert hidraulikus 
kötőanyagú stabilizált alapréteg 
készítése CKT jelű keverékből 10-30 
cm vtg-ban minden munkájával együtt  

15 100,00 1 500,00 92,26 1 383,93 

16. 
Közműaknák öntöttvas 
aknafedlapjának (ϕ800) szintbe-
emelése minden munkájával együtt  

39 100,00 3 900,00 89,14 3 476,32 

17. 
Víznyelőrács szintbe-emelése (48x48 
cm méretű) minden munkájával  

15 100,00 1 500,00 81,44 1 221,59 

18. 
Közműszerelvények szintbe-emelése 
minden munkájával együtt (gáz, 
tűzcsap, stb.)  

15 88,57 1 328,57 100,00 1 500,00 

19. 
térkővel burkolható távközlési akna 
keret fedlap beépítése, a régi fedlap 
kibontása 

15 91,67 1 375,00 100,00 1 500,00 

20. 

Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése, terítése gépi erővel, 
bármilyen talajban, helyben 
deponálva  

15 100,00 1 500,00 83,33 1 250,00 

21. 
Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése, felrakása szállítóeszközre 

15 55,33 830,00 100,00 1 500,00 

22. 
Beton törmelék elszállítása (10 km 
távolságban), lerakása lerakóhelyi 
díjjal  

15 95,71 1 435,71 100,00 1 500,00 

23. 

Beton, tégla, cserép és kerámia 
törmelék vagy azok keverékének 
elszállítása (10 km távolságban), 
lerakása lerakóhelyi díjjal 

15 85,56 1 283,33 100,00 1 500,00 

24. 
Bitumen keverék elszállítása (10 km 
távolságban), lerakása lerakóhelyi 
díjjal 

15 100,00 1 500,00 97,90 1 468,53 

25. 
Föld és kövek elszállítása (10 km 
távolságban), lerakása lerakóhelyi 
díjjal 

15 82,50 1 237,50 100,00 1 500,00 

26. 
Kevert építési-bontási hulladék 
elszállítása (10 km távolságban), 
lerakása lerakóhelyi díjjal 

15 98,89 1 483,33 100,00 1 500,00 

27. 
Aszfaltburkolat felső rétegének 
lemaratása 3-4 cm vastagságig  

15 100,00 1 500,00 80,00 1 200,00 

28. 
Aszfaltburkolatok bontása (alap, kötő- 
és kopórétegek)  

15 100,00 1 500,00 86,27 1 294,12 

29. 
Makadám rendszerű útpálya bontása 
géppel, hidraulikus bontófejjel, 
szállítással  

15 100,00 1 500,00 51,37 770,59 

30. 
Kőburkolatú járda bontása géppel, 
hidraulikus bontófejjel, szállítással 

15 100,00 1 500,00 51,37 770,59 

31. 
Meglévő térkő burkolat bontása, 
felszedése 

15 83,33 1 250,00 100,00 1 500,00 

32. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, 
kohósalak) gépi erővel hidraulikus 
bontófejjel 

15 100,00 1 500,00 89,23 1 338,46 

33. 

Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, 
kohósalak) kézi erővel 
elektromos/pneumatikus 
bontókalapáccsal 

15 73,33 1 100,00 100,00 1 500,00 

34. járdalap burkolat bontása 15 100,00 1 500,00 60,00 900,00 

35. járdalap burkolat készítése 15 82,76 1 241,38 100,00 1 500,00 
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36. 
Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új 
anyagból, szürke színben  

15 100,00 1 500,00 99,19 1 487,90 

37. 
Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új 
anyagból, antracit és vörös színben  

15 98,48 1 477,27 100,00 1 500,00 

38. 
Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új 
anyagból, homok színben  

15 100,00 1 500,00 99,28 1 489,13 

39. 
Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új 
anyagból, szürke színben 

15 96,96 1 454,37 100,00 1 500,00 

40. 
Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új 
anyagból, antracit és vörös színben  

15 98,92 1 483,81 100,00 1 500,00 

41. 
Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új 
anyagból, homok színben  

15 100,00 1 500,00 98,65 1 479,80 

42. 
Térkő-burkolat készítése felbontott 
anyagból  

15 72,63 1 089,39 100,00 1 500,00 

43. 
Tükörképzés tömörítéssel (80% 
tömörség) 

15 75,71 1 135,71 100,00 1 500,00 

44. 
Tükörképzés tömörítéssel (85% 
tömörség) 

15 68,75 1 031,25 100,00 1 500,00 

45. 
Tükörképzés tömörítéssel (90% 
tömörség) 

15 64,44 966,67 100,00 1 500,00 

46. 
Tükörképzés tömörítés nélkül, gépi 
erővel, kézi kiegészítő munkával  

15 100,00 1 500,00 100,00 1 500,00 

47. Homokos-kavics ágyazat készítése  15 64,00 960,00 100,00 1 500,00 

48. Zúzott kő ágyazat készítése 15 57,63 864,41 100,00 1 500,00 

49. Töltésépítés 15 100,00 1 500,00 97,56 1 463,41 

50. 
Lépcsők javítása C30 jelű betonból, 
zsaluzattal, cementhabarcs simítással, 
élhúzással, utókezeléssel  

15 71,16 1 067,39 100,00 1 500,00 

51. 
Lépcsők, betonburkolatok bontása, 
elszállítása  

15 79,80 1 197,00 100,00 1 500,00 

52. Aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése  15 100,00 1 500,00 87,21 1 308,14 

53. 
Padkafolyóka beépítése ágyazattal, 
földmunkával együtt (40 cm széles, 
íves) 

15 98,41 1 476,16 100,00 1 500,00 

54. 
Humuszterítés 20 cm vastagságban, 
füvesítéssel  

15 84,21 1 263,16 100,00 1 500,00 

55. 
Rézsűburkolat készítése "Flori" 
elemekből, 60° hajlással, 
humuszolással, növényültetéssel  

15 88,36 1 325,40 100,00 1 500,00 

56. 
Közúti jelzőtábla áthelyezése 89 mm 
átmérőjű horganyzott acélcső-
oszloppal, betontömbbel együtt  

15 81,89 1 228,33 100,00 1 500,00 

57. 
Közúti jelzőtábla elhelyezése 
horganyzott acélcső-oszloppal, 
betontömbbel, csőbilincsekkel együtt  

15 96,15 1 442,31 100,00 1 500,00 

58. 

Közúti jelzőtábla cseréje (db)  
- Veszélyt jelzőtábla (háromszög alakú 
ábrával) 
- „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla 
- „Elsőbbségadás kötelező” tábla 
- „Behajtani tilos” tábla 
- „Kijelölt gyalogosátkelőhely” tábla  

15 95,92 1 438,80 100,00 1 500,00 

59. 
Útburkolati jelek festése oldószeres 
festékkel, gépi jelek fehér színnel  

15 100,00 1 500,00 83,67 1 254,98 

60. 
Útburkolati jelek festése oldószeres 
festékkel, kézi jelek fehér színnel  

15 100,00 1 500,00 87,79 1 316,79 

61. 
Útburkolati jelek festése oldószeres 
festékkel, kézi jelek sárga színnel  

15 100,00 1 500,00 77,46 1 161,97 

62. 
Útburkolati jelek festése oldószeres 
festékkel, kézi jelek téglavörös színnel  

15 100,00 1 500,00 81,36 1 220,34 

63. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer 
nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi 
jelek, fehér színben  

15 100,00 1 500,00 22,52 337,73 

64. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer 
nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi 
jelek, sárga színben  

15 95,87 1 438,00 100,00 1 500,00 

65. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer 
nélküli hidegplasztik anyagból, gépi 
jelek, egyéb színben  

15 48,67 730,00 100,00 1 500,00 

66. Forgalomlassító elemek cseréje (30 15 100,00 1 500,00 95,84 1 437,57 
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km/h a fokozott 
közlekedésbiztonságra alkalmas, 
ellenálló gumiötvözetből készült, 
durva felületű, jól látható nappal-éjjel, 
sárga-fekete jelzősávok és süllyesztett 
fényvisszaverők, útburkolatra 
rögzíthető, egyik típusának mérete: 
500 x 430 x 30 mm fekete elem, 500 x 
430 x 60 mm sárga elem) 

67. 

Poller telepítése betonalapozással (fix 
kivitelű cső forgalomterelő, felső 
részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után 
porfestve előre egyeztetett RAL szín 
szerint, dönthető, rögzítése 
betonozással vagy dűbelezéssel, 
felszín feletti magassága 1 méter) 

15 61,69 925,40 100,00 1 500,00 

68. 

Poller telepítése betonalapozással 
(dönthető kivitelű cső forgalomterelő, 
felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után 
porfestve előre egyeztetett RAL szín 
szerint, dönthető, rögzítése 
betonozással vagy dűbelezéssel, 
felszín feletti magassága 1 méter) 

15 53,13 796,88 100,00 1 500,00 

69. Poller cseréje  15 39,70 595,46 100,00 1 500,00 

70. 
Gyalogos korlát felújítása 
festésjavítással, szükség szerint 
lakatosmunkával  

15 78,50 1 177,50 100,00 1 500,00 

71. Gyalogos korlát cseréje  15 98,12 1 471,80 100,00 1 500,00 

72. 
Közúti szalagkorlát-oszlop javítása 
minden munkájával együtt  

15 98,45 1 476,75 100,00 1 500,00 

73. 
Közúti szalagkorlát-oszlop cseréje 
minden munkájával együtt  

15 86,27 1 294,05 100,00 1 500,00 

74. 
Közúti szalagkorlát cseréje minden 
munkájával együtt  

15 95,58 1 433,75 100,00 1 500,00 

75. 
Megvalósult állapot geodéziai 
bemérése  

15 91,00 1 365,00 100,00 1 500,00 

76. 

Bazaltbetonos buszmegálló készítése 
minden munkájával együtt [23 cm vtg.  
CP 4/2,7-s1-XD3-XF4 pályaburkolati 
beton (víz és só védelemmel), 3 
méterenkénti hézagolással, a hézagok 
rugalmas (bitumenes) kiöntésével, 20 
cm C8/10-32-F1 betonalap, 20 cm 
homokos kavics ágyazat Trp=97%] 

83 100,00 8 300,00 67,92 5 637,12 

További jótállás biztosítása (hónap) 600 100,00 60 000,00 100,00 60 000,00 

ÖSSZESEN     182 676,25   189 960,60 
 

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

1-100 

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 arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-
100 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése: 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1. ba) 
pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. Ajánlatkérő a nettó Ajánlati 
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árat értékeli. 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1. bb) 
pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.  
Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetén a kisebb, a 2. részszempont esetén a nagyobb értékű 
vállalás a kedvezőbb.  
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. 

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

Ajánlattevő neve:  ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 
Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1. sz. 
Ajánlattevő adószáma: 11071596-2-05 

 
3. rész: Út-, járda-, parkoló felújítás 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
 Egységár 

(nettó Ft) 

1. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm 
vtg-ban, 1 m2 alatti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 103 130 

2. 

"Járda aszfaltozása" AC-8 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 4 cm 
vtg-ban, 1 m2 feletti foltok esetén minden munkájával együtt 
(bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 92 240 

3. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 alatti foltok esetén minden munkájával 
együtt (bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 120 000 

4. 

"út aszfaltozása" AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, átlagosan 6 cm 
vastagságban 1 m2 feletti foltok esetén minden munkájával 
együtt (bontással, vágással, javítandó felület letakarításával, 
aszfaltozással, hengerléssel, kellősítéssel, törmelék 
elszállításával)  

m3 115 000 

5. Élvágás fm 1 250 

6. 
Kiemelt szegély készítése 25/30/15 cm-es előregyártott 
elemekből minden munkájával együtt (földkiemeléssel, beton 
alapgerendával és hátbetonnal, hézagolással)  

fm 4 200 

7. 

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése 40×20×10/15 cm-es 
előregyártott elemekből minden munkájával együtt 
(földkiemeléssel, C-16 beton alapgerendával és hátbetonnal, 
hézagolással)  

fm 4 200 

8. 
„K” szegély készítése 25x25x10/15 cm-es előregyártott 
elemekből minden munkájával együtt (földkiemeléssel, C-16 
beton alapgerendával, hézagolással)  

fm 4 200 

9. 
Egyéb használatos szegélykövek (kerti szegély, 100×20/25×5 
cm-es), útszegélyek készítése minden munkájával együtt 
(hézagolással)  

fm 3 200 

10. 
Kiemelt vagy süllyesztett vagy „K” szegély bontása (bármely 
anyagból, betongerendával)  

fm 750 

11. Járdaalap készítése C-8 jelű betonból m3 17 500 

12. Járdaalap készítése C-12 jelű betonból m3 22 200 
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13. Járdaalap készítése C-16 jelű betonból m3 26 400 

14. 
Egyrétegű burkolat (járdán, közlekedőkben, stb.) készítése C30 
jelű betonból átl. 10 cm vtg-ban, utókezelve  

m3 29 800 

15. 
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg 
készítése CKT jelű keverékből 10-30 cm vtg-ban minden 
munkájával együtt  

m3 16 800 

16. 
Közműaknák öntöttvas aknafedlapjának (ϕ800) szintbe-
emelése minden munkájával együtt  

db 53 850 

17. 
Víznyelőrács szintbe-emelése (48x48 cm méretű) minden 
munkájával  

db 52 800 

18. 
Közműszerelvények szintbe-emelése minden munkájával együtt 
(gáz, tűzcsap, stb.)  

db 24 800 

19. 
térkővel burkolható távközlési akna keret fedlap beépítése, a 
régi fedlap kibontása 

  220 000 

20. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 
erővel, bármilyen talajban, helyben deponálva  

m3 1 500 

21. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, felrakása 
szállítóeszközre 

m3 830 

22. 
Beton törmelék elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal  

t 6 700 

23. 
Beton, tégla, cserép és kerámia törmelék vagy azok 
keverékének elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 7 700 

24. 
Bitumen keverék elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 7 150 

25. 
Föld és kövek elszállítása (10 km távolságban), lerakása 
lerakóhelyi díjjal 

t 4 950 

26. 
Kevert építési-bontási hulladék elszállítása (10 km távolságban), 
lerakása lerakóhelyi díjjal 

t 19 580 

27. Aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása 3-4 cm vastagságig  m2 1 950 

28. Aszfaltburkolatok bontása (alap, kötő- és kopórétegek)  m3 7 650 

29. 
Makadám rendszerű útpálya bontása géppel, hidraulikus 
bontófejjel, szállítással  

m3 11 290 

30. 
Kőburkolatú járda bontása géppel, hidraulikus bontófejjel, 
szállítással 

m3 11 290 

31. Meglévő térkő burkolat bontása, felszedése m2 1 500 

32. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, kohósalak) gépi erővel 
hidraulikus bontófejjel 

m3 6 500 

33. 
Járdaalap bontása (beton, zúzottkő, kohósalak) kézi erővel 
elektromos/pneumatikus bontókalapáccsal 

m3 11 000 

34. járdalap burkolat bontása m2 1 500 

35. járdalap burkolat készítése m2 4 800 

36. Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, szürke színben  m2 6 200 

37. 
Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, antracit és vörös 
színben  

m2 6 500 

38. Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, homok színben  m2 6 900 

39. Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, szürke színben m2 5 100 

40. 
Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, antracit és vörös 
színben  

m2 5 500 

41. Térkő-burkolat készítése 6 cm vtg új anyagból, homok színben  m2 5 940 

42. Térkő-burkolat készítése felbontott anyagból  m2 2 600 

43. Tükörképzés tömörítéssel (80% tömörség) m2 265 

44. Tükörképzés tömörítéssel (85% tömörség) m2 275 

45. Tükörképzés tömörítéssel (90% tömörség) m2 290 

46. Tükörképzés tömörítés nélkül, gépi erővel, kézi kiegészítő m2 300 
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munkával  

47. Homokos-kavics ágyazat készítése  m3 4 800 

48. Zúzott kő ágyazat készítése m3 6 800 

49. Töltésépítés m3 4 100 

50. 
Lépcsők javítása C30 jelű betonból, zsaluzattal, cementhabarcs 
simítással, élhúzással, utókezeléssel  

m3 40 205 

51. Lépcsők, betonburkolatok bontása, elszállítása  m3 11 970 

52. Aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése  fm 860 

53. 
Padkafolyóka beépítése ágyazattal, földmunkával együtt (40 cm 
széles, íves) 

fm 7 430 

54. Humuszterítés 20 cm vastagságban, füvesítéssel  m2 800 

55. 
Rézsűburkolat készítése "Flori" elemekből, 60° hajlással, 
humuszolással, növényültetéssel  

m2 16 700 

56. 
Közúti jelzőtábla áthelyezése 89 mm átmérőjű horganyzott 
acélcső-oszloppal, betontömbbel együtt  

db 14 740 

57. 
Közúti jelzőtábla elhelyezése horganyzott acélcső-oszloppal, 
betontömbbel, csőbilincsekkel együtt  

db 25 000 

58. 

Közúti jelzőtábla cseréje (db)  
- Veszélyt jelzőtábla (háromszög alakú ábrával) 
- „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla 
- „Elsőbbségadás kötelező” tábla 
- „Behajtani tilos” tábla 
- „Kijelölt gyalogosátkelőhely” tábla  

db 11 990 

59. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, gépi jelek fehér 
színnel  

m2 2 510 

60. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek fehér 
színnel  

m2 2 620 

61. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek sárga 
színnel  

m2 2 840 

62. 
Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel, kézi jelek 
téglavörös színnel  

m2 2 950 

63. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus 
anyaggal, gépi jelek, fehér színben  

m2 25 760 

64. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus 
anyaggal, gépi jelek, sárga színben  

m2 28 760 

65. 
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli hidegplasztik 
anyagból, gépi jelek, egyéb színben  

m2 14 600 

66. 

Forgalomlassító elemek cseréje (30 km/h a fokozott 
közlekedésbiztonságra alkalmas, ellenálló gumiötvözetből 
készült, durva felületű, jól látható nappal-éjjel, sárga-fekete 
jelzősávok és süllyesztett fényvisszaverők, útburkolatra 
rögzíthető, egyik típusának mérete: 500 x 430 x 30 mm fekete 
elem, 500 x 430 x 60 mm sárga elem) 

fm 18 260 

67. 

Poller telepítése betonalapozással (fix kivitelű cső 
forgalomterelő, felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve előre egyeztetett RAL 
szín szerint, dönthető, rögzítése betonozással vagy 
dűbelezéssel, felszín feletti magassága 1 méter) 

db 15 300 

68. 

Poller telepítése betonalapozással (dönthető kivitelű cső 
forgalomterelő, felső részén gömbbel díszített, acélcső 
szerkezet, tűzihorganyzás után porfestve előre egyeztetett RAL 
szín szerint, dönthető, rögzítése betonozással vagy 
dűbelezéssel, felszín feletti magassága 1 méter) 

db 15 300 

69. Poller cseréje  db 9 845 

70. 
Gyalogos korlát felújítása festésjavítással, szükség szerint 
lakatosmunkával  

fm 7 850 
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71. Gyalogos korlát cseréje  fm 24 530 

72. Közúti szalagkorlát-oszlop javítása minden munkájával együtt  db 9 845 

73. Közúti szalagkorlát-oszlop cseréje minden munkájával együtt  db 17 254 

74. Közúti szalagkorlát cseréje minden munkájával együtt  fm 11 470 

75. Megvalósult állapot geodéziai bemérése  db 50 050 

76. 

Bazaltbetonos buszmegálló készítése minden munkájával 
együtt [23 cm vtg.  CP 4/2,7-s1-XD3-XF4 pályaburkolati beton 
(víz és só védelemmel), 3 méterenkénti hézagolással, a hézagok 
rugalmas (bitumenes) kiöntésével, 20 cm C8/10-32-F1 
betonalap, 20 cm homokos kavics ágyazat Trp=97%] 

m2 101 300 

2. További jótállás biztosítása (hónap) 
hónap  

12 hónap 
 

Az ellenszolgáltatás összege: egyedi megrendelések alapján nettó 62.370.000.- Ft, azaz nettó 
Hatvankétmillió-háromszázhetvenezer forint keretösszegig 
Ajánlat kiválasztásának indokai: Legjobb ár-érték arányú ajánlat 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 x igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: aszfaltozási munkák, földmunkagép bérlés, kőműves 
munkák 
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:
2

 

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

Molnár Norbert e.v. (3524 Miskolc, Mednyánszky L. utca 14. 3.em 2. ajtó) 

Németh László e.v.(3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 33.) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában: 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlattevő neve: PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  3525 Miskolc Régiposta utca 16. 1/107. 
Ajánlattevő adószáma:  11246206-2-05 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat 
ajánlattevő benyújtotta, azok nem megfelelőek a Kbt. 69.§ (2) bekezdés alapján. 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
Ajánlattevő neve: Csillagszer Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10. 
Ajánlattevő adószáma:  11443207-2-05 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. Az ajánlattevő az értékelési szempontként megjelölt 
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„További jótállás biztosítása” értékelési szempontra számszerűsíthető adatot nem adott meg, amely a 
Kbt. 71. § (7) bekezdés) b) pont alapján nem hiánypótolható. 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 

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: 2017.06.03/ Lejárata: 2017.06.07 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.06.02. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.06.02. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
2

 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
2

 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:
2

 

1
 szükség szerinti számban ismételje meg 

2
 adott esetben 
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