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II.szakasz: Tárgy

1. rész:  
Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában lévő közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai  
 
Közbeszerzés műszaki tartalom  
-        meghibásodott burkolat körbevágása aszfaltvágóval,  
-        körbevágott felület kibontása, a felület tisztítása,  
-        tisztított felület emulzióval történő kellősítése,  
-        Gépjárműforgalommal terhelt utakon AC-11 kopó jelű melegen hengerelt aszfalt tömörítése vibrohengerrel a kivágott felületbe 
(a bedolgozott aszfaltkeverék követelményei: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott vastagsági paraméterek betartásával).  
-        Gyalogos közlekedésre szolgáló utakon AC-8 kopó jelű melegen hengerelt aszfalt tömörítése vibrohengerrel a kivágott felületbe, 
vagy előzetes Megrendelői jelzés alapján öntöttaszfalt keverék felületen történő eldolgozása (a felhasznált anyagra vonatkozó 
követelmények: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott parméterek).  
-        a beépítés az ÚT 2-2.103:2007 útügyi műszaki előírásban meghatározott eljárás szerint, a bedolgozási hőmérséklet 160-220 Cº 
között legyen, a hengerelés 90-110 Cº közötti hőmérsékleten történjen  
-        szükség esetén az aszfaltréteg alá kis forgalomterhelésű utakon darált aszfalt, zúzottkő, nagy forgalomterhelésű utakon AC-16 
alap, vagy AC-16 alap-kopó jelű melegaszfalt bedolgozása történhet, az Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés szerint (a 
bedolgozott aszfaltkeverék követelményei: az e-UT.05.02.11 alapján meghatározott vastagsági paraméterek betartásával)  
-        mart aszfalt, vagy zúzottkő alkalmazása esetén az alapanyagot (újra feldolgozott mart, vagy darált aszfalt) az Ajánlatkérő 
biztosítja, az Ajánlatkérő telephelyéről történő szállítását és rakodását a Vállalkozó végzi. Az ajánlatkérő által biztosított alapanyagok 
az e-ÚT 05.01.15 útügyi műszaki előírás alapján kielégítik a vonatkozó műszaki paramétereket. 
-        a kibontott felület helyreállításának a kibontástól eltelt 24 órán belül meg kell történnie,  
-        a kibontás során keletkezett aszfalt vagy betontörmelék összegyűjtése, beszállítása és lerakása az Ajánlatkérő telephelyére 
történik szelektálva, mely az Ajánlattevő feladata. Az ártalmatlanításról az Ajánlatkérő gondoskodik. Az alépítmény (szennyezett föld) 
elszállítása és lerakása, továbbá költségeinek viselése Vállalkozó feladata. Az egyéb hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról szintén a Vállalkozó gondoskodik. 
-        a javítás kezdetétől a befejezésig a munkaterület lezárásáról, és a szükséges forgalomtechnika biztosításáról és szabályszerű 
alkalmazásáról a hatályos jogszabályok, alapján a Vállalkozó saját költségén gondoskodik (hatályos jogszabály: a közutakon végzett 
munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I. 31.) KöViM rendelet)  
-        a teljes szerződéses mennyiség várhatóan 6.000 m2  
-        az Ajánlatkérő kötelezettséget nem tud vállalni a fenti mennyiségre, mert az az utak állapotától és a finanszírozástól függően 
változhat  
-        teljesítési igazolás kiállítása és a munka átvétele: szerződés szerint 
-        munkavégzés nyomon követése: előre történő heti szintű egyeztetés elektronikus formában, konkrét problémák esetén helyszíni 
bejárás  
 
Az árakat m2 javított felületre szükséges megadni 
 
2. rész 
 
Az elvégzendő feladat az úttükör kialakítása, valamint kötőanyag nélküli kőanyaghalmaz elterítése és tömörítése:  
Földmű tükör kialakítása: az út hossz-, és keresztirányú profiljának kialakítása, a felület egyenetlenségeinek javítása munkagéppel, és 
Anyagpótlás: Folytonos szemeloszlású kőanyaghalmaz (Z 0/22, NZ 22/32), vagy újra feldolgozott mart, vagy darált aszfalt réteg 
terítése és tömörítése, max. 20 cm vastagságban. Az útépítéshez használt anyagot az Ajánlatkérő biztosítja, és vállalja a helyszínre 
történő szállítását. A biztosított alapanyagok az e-ÚT 05.01.15 útügyi műszaki előírás alapján kielégítik a vonatkozó műszaki 
paramétereket.  
-        a javítás kezdetétől a befejezésig a munkaterület lezárásáról, a szükséges forgalomtechnika biztosításáról és szabályszerű 
alkalmazásáról a hatályos jogszabályok alapján a Vállalkozó saját költségén gondoskodik (hatályos jogszabály: a közutakon végzett 
munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I. 31.) KöViM rendelet)  
-        Az alépítmény (szennyezett föld) elszállítása és lerakása, továbbá ártalmatlanítása Vállalkozó feladata. Az egyéb hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról szintén a Vállalkozó gondoskodik. 
-        teljesítési igazolás kiállítása és a munka átvétele: szerződés szerint 
-        munkavégzés nyomon követése: előre történő heti szintű egyeztetés elektronikus formában, valamint helyszíni bejárás 
-        a teljes szerződéses mennyiség várhatóan 25.000 m2  
-        az Ajánlatkérő kötelezettséget nem tud vállalni a fenti mennyiségre, mert az az utak állapotától és a finanszírozástól függően 
változhat  
Az árakat m2 javított felületre szükséges megadni 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Közutak és földutak helyreállítási munkálatai

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Közutak és járdák úthibáinak helyreállításaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2021.06.15

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 11 000 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 12 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 24 hónap, az az feletti megajánlás is 24 hónapként lesz értékelve): 16 
A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

10700282213ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT, Magyarország 2000 Szentendre, Szentlászlói Út 173

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a jótállás értékelési szempont esetében a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb a megadott tartományon belül. 
2. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Az alkalmazandó képlet: 
ár értékelési szempont: 
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 
jótállás értékelési szempont: 
P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100 
Az fentebbi képletek esetében: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
Avizsgált: a vizsgált ajánlati tartalmi elem, 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme. 
3. Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két 
tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott 
pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő 
ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot tevő. 
Az "ár" értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott 
mértékegységben, az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 
A „Jótállás” értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott 
mértékegységben, az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

10000.00ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem írhat elő alkalmassági követelményt. 
Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 11 000 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 12 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 24 hónap, az az feletti megajánlás is 24 hónapként lesz értékelve): 16 

10700282213ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT, Magyarország 2000 Szentendre, Szentlászlói Út 173

Aszfaltozás

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert.



EKR000712242021

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem írhat elő alkalmassági követelményt. 
Szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák 
egységára nettó Ft/m2: 1 100 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 6 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 12 hónap, az az feletti megajánlás is 12 hónapként lesz értékelve): 12 

10700282213ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT, Magyarország 2000 Szentendre, Szentlászlói Út 173

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Szilárd burk. nem rendelk. utak úthibáinak helyr.Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a (6) bekezdés a) pontja, mert az ajánlattevő az ajánlatát 
visszavonta. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Kbt. 73.§ (6) bekezdés a) pont: azt az ajánlati kötöttség 
fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

Érvénytelenítés jogcíme:

14072008211NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2521 Csolnok, Auguszta 
Utca 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen



EKR000712242021

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák 
egységára nettó Ft/m2: 1 100 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 6 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, értékelési maximum 12 hónap, az az feletti megajánlás is 12 
hónapként lesz értékelve): 12 
A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

10700282213ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT, Magyarország 2000 Szentendre, Szentlászlói Út 173

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a jótállás értékelési szempont esetében a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb a megadott tartományon belül. 
2. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Az alkalmazandó képlet: 
ár értékelési szempont: 
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 
jótállás értékelési szempont: 
P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100 
Az fentebbi képletek esetében: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
Avizsgált: a vizsgált ajánlati tartalmi elem, 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme. 
3. Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két 
tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott 
pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő 
ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot tevő. 
Az "ár" értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott 
mértékegységben, az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 
A „Jótállás” értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott 
mértékegységben, az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

10000.00ÚTÉP-GÉP-TRANS KFT

Gépi földmunka

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok értékelését követően - az értékelési sorrendben elfoglalt helyükre tekintettel - az ajánlati felhívás VI.3.9) 10. pontja 
alapján alkalmazandó Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor: 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.08.09Lejárata:2021.08.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a (6) bekezdés a) pontja, mert az ajánlattevő az ajánlatát 
visszavonta. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Kbt. 73.§ (6) bekezdés a) pont: azt az ajánlati kötöttség 
fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

Érvénytelenítés jogcíme:

14072008211NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2521 Csolnok, Auguszta 
Utca 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2021.08.03

2021.08.03
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

 
Ajánlattevő neve: Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2253 Tápióság Szentmártonkátai Út 69. 
Rész neve: Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása (1) 
Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 13 920 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 12 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 24 hónap, az az feletti megajánlás is 24 hónapként lesz értékelve): 12 
Rész neve: Szilárd burk. nem rendelk. utak úthibáinak helyr. (2) 
Szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2:  
1 800 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 6 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 12 hónap, az az feletti megajánlás is 12 hónapként lesz értékelve): 12 
Értékelési pontszám: 
1. rész: 7781,61  
2. rész: 7277,78 
 
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 
Rész neve: Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása (1) 
Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 11 520 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 12 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 24 hónap, az az feletti megajánlás is 24 hónapként lesz értékelve): 12 
Rész neve: Szilárd burk. nem rendelk. utak úthibáinak helyr. (2) 
Szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 
1 440 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 6 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 12 hónap, az az feletti megajánlás is 12 hónapként lesz értékelve): 12 
Értékelési pontszám: 
1. rész: 8934,03 
2. rész: 8347,22 
 
Ajánlattevő neve: TÉR Generál Kft  
Székhelye: 1045 Budapest Istvántelki Út 53 
Rész neve: Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása (1) 
Közutak és járdák úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 11 900 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 12 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 24 hónap, az az feletti megajánlás is 24 hónapként lesz értékelve): 12 
Rész neve: Szilárd burk. nem rendelk. utak úthibáinak helyr. (2) 
Szilárd burkolattal nem rendelkező utak úthibáinak helyreállítása építés-kivitelezési munkák egységára nettó Ft/m2: 
1 550 
Jótállás időtartama hónapban (minimum 6 hónap, az az alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, értékelési 
maximum 12 hónap, az az feletti megajánlás is 12 hónapként lesz értékelve): 6 
Értékelési pontszám: 
1. rész: 8720,59 
2. rész: 6467,74 
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