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ELİTERJESZTÉS 
 

Aszód, Csengey u.19 és 20 sz elıtti támfalépítés kivitelezıjének megjelölése tárgyában  
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Aszód Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretén belül kívánta kiválasztani az Aszód, Csengey u. 19. 
és 20. sz. elıtti támfal építését végzı vállalkozót. A közbeszerzési eljárás folyamatában megjelentette 
ajánlattételi felhívását a Közbeszerzési Értesítıben KÉ-27437/2009. szám alatt.  
 
Az ajánlattételi határidı 2010. január 5. napján 9.00 órakor járt le. A fenti idıpontig kettı darab ajánlat érkezett, 
melyet az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában nyilvános eljárás keretében bontott fel az ajánlatkérı. A 
bontási eljárásról jegyzıkönyv készült. A bontási eljárás során ismertetésre került az ajánlattevı neve, címe és 
mindazok a számszerősíthetı adatok, amelyek a bírálati szempont szerint értékelésre kerültek.  
 
Az ajánlatok értékelése, a Kbt. elıírásainak megfelelıen a vonatkozó elıírások szerint történt. 
 
A közbeszerzési szakértı véleménye alapján, az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a 
beérkezett kettı ajánlat érvényes, kizárásra nem kell hogy sor kerüljön, az érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevık alkalmasak a feladat elvégzésére, így a jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı részére az 
összességében legelınyösebb ajánlatot a 
 

GEOTEAM Kft. 

3300 Eger, Kertész u. 146.  

tette, az alábbi feltételekkel: 
 
Részletes ajánlat:  

- Az ajánlattevı neve: GEOTEAM Kft. 
- Az ajánlattevı székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 146. 
- Ajánlati ár (bruttó összeg forintban): 17.999.800,-Ft 
- Teljesítési határidı: 2010. április 15. 
- Jótállási idı: 25 hónap 

 
Ismertetjük az ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelését és az ajánlatok összefoglalását.  
 

Ajánlatok értékelése 
 
 
 1. sorszám alatt 

érkezett ajánlat 
2. sorszám alatt 
érkezett ajánlat 

Ajánlattevı neve Strabag Építı 
Zrt. 

GEOTEAM Kft. 

Ajánlattevı címe 1135 Budapest, 
Szegedi út 35-

37. 

3300 Eger, 
Kertész u. 146. 

Részszempont Súlyszám Min. 
pont 

Max. 
pont 

Min. 
érték 

Max. 
érték 

pont érték pont érték 

Ajánlati ár 
(bruttó összeg 
forintban) 

 
100 

 
0 

 
100 

 
0 

 
10000 

 
0 

 
0 

 
100 

 
10000 

Teljesítési 
határidı  

1 0 100 0 100 0 0 100 100 

Jótállási idı  1 0 100 0 100 100 100 0 0 
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszám 100 10 100 

Ajánlatok összefoglalása 
 



 
 1. sorszám alatt érkezett ajánlat 2. sorszám alatt érkezett ajánlat 
Ajánlattevı neve Strabag Építı Zrt. GEOTEAM Kft. 
Ajánlattevı címe 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 3300 Eger, Kertész u. 146. 
Értékelés során kapott pontszám 100 10 100 
Ajánlati ár (bruttó összeg forintban) 21.750.000,-Ft 17.999.800,-Ft 
Teljesítési határidı  2010. április 29. 2010. április 15. 
Jótállási idı  48 hónap 25 hónap 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A felsoroltakra tekintettel, javasoljuk a 2 sorszámú ajánlattevıt kivitelezıként megjelölni.  
Szükséges a kivitelezési szerzıdés mihamarabbi aláírása és a munkaterület átadása, hogy a jelentısen 
megromlott helyszíni állapotok kezelése a kivitelezı hatáskörébe kerüljön.  
 
Aszód, 2010. január 19. 
       Sztán István 
       polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselı–testülete, tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményére, Aszód 
Csengey u.19-20 sz. elıtti támfal megépítésére a GEOTEAM Kft-t (3300 Eger, Kertész u. 146.) jelöli meg 

kivitelezıként az alábbi ajánlati feltételek mellett. 
- Ajánlati ár (bruttó összeg forintban): 17.999.800,-Ft 
- Teljesítési határidı: 2010. április 15. 
- Jótállási idı: 25 hónap 

Az eljárásban résztvevı ajánlattevık közül, a második helyezett pedig a Strabag Építı Zrt-t. 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerzıdés mihamarabbi megkötésére és a munkaterület és 
felvonulási terület biztosítása érdekében, a támfal elıtti ingatlan tulajdonosával (Aszódi Baptista Egyház) a 
terület-használati megállapodás megkötésére. 
 
 
 
 
Felelıs:  
 
Határidı:  
 
  Sztán István sk.            Kissné Kulybus Gizella sk. 
  Polgármester     címzetes fıjegyzı 
 


