7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Sándorfalva Város Önkormányzata 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Sándorfalva Történelmi városközpont főutcájának, az Ady Endre utca Alkotmány
körút és Kolozsvári utca közötti szakaszának közterület-rendezése és parkosítása a
vonzó kisvárosi környezet kialakítása érdekében
2593 m2 díszburkolat, 246,58 m3 aszfalt felhasználásával különböző vastagságú
aszfalt burkolat, 729 méter csapadékvíz elvezető hálózat építése, 69 db közmű
elemmel, 75 m2 burkolatjel, 30 db közúti jelző tábla, 575 m távközlési kábel kiváltása,
65 db facsemete ültetése, 43 db utcabútor, információs tábla rendszer.
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti (VI. fejezet) nyílt
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának
c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás:
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
5. A benyújtott ajánlatok száma (rész-ajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti
tartalmi eleme, illetőleg elemei (rész-ajánlattételi lehetőség esetén részenként):
Probart Kft. 6760 Kistelek, Kossuth utca 88
Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF): 87.981.766,-Ft
Jótállási idő (hónap):
12 hónap
Késedelmi kötbér (HUF/nap):
100.000,-Ft/nap
Meghiúsulási kötbér (HUF):
10.000.000,-Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
1-10 pont
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
A 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.a. pontjában szereplő
arányosítás.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
Probart Kft. 6760 Kistelek, Kossuth utca 88
Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF): 87.981.766,-Ft
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? igen
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
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10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része,
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja:
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:
14.* Egyéb információk:
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/
megküldésének napja: KÉ 9954/2009 (2009.06.29.)
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. augusztus 14. 10 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. augusztus 14.
19.* Az összegezés javításának indoka:

