
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság  

Postai cím: Csepeli átjáró 1-3. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1203 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken 
előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási 
berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a 
rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (közbeszerzési dokumentációban szereplő műszaki leírás) 
előírásainak megfelelően. 

- 1. Lámpatestekre, oszlopokra vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzése és kiegészítése, 

- 2. A világítási feladatra vonatkozó információk rögzítése 

- 3. A kapcsolódó közterületek geometriai adatainak felmérése és rögzítése. A részletes leírást és 
követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 
1. rész: 

I. ütem: 

- III. kerület csak leltár 517 db 

- III. kerület bővített felmérés 3163 db 

II. ütem: 

- III. kerület csak leltár 9000 db 

- III. kerület bővített felmérés 0 db 

 

2. rész: 

I. ütem: 

XVI. kerület csak leltár 0 db 

XVI. kerültet bővített felmérés 9570 db 



XXIII. kerület csak leltár 438 db 

XXIII. került bővített felmérés 385 db 

II. ütem: 

XVI. kerület csak leltár 0 db 

XVI. kerültet bővített felmérés 0 db 

XXIII. kerület csak leltár 3000 db 

XXIII. került bővített felmérés 0 db 

 

3. rész: 

I. ütem: 

XIX. kerület csak leltár 200 db 

XIX. kerültet bővített felmérés 1158 db 

XX kerület csak leltár 365 db 

XX. került bővített felmérés 1827 db 

II. ütem: 

XIX. kerület csak leltár 4000 db 

XIX. kerültet bővített felmérés 0 db 

XX kerület csak leltár 4000 db 

XX. került bővített felmérés 0 db 

 

4. rész: 

I. ütem: 

XVII. kerület csak leltár 519 db 

XVII. kerültet bővített felmérés 8139 db 

II. ütem: 

XVII. kerület csak leltár 2000 db 

XVII. kerültet bővített felmérés 0 db 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

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



Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik rész szerinti 113. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (2015/12/28) 
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 
intézkedések ismertetése: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
A szerződés száma:  Rész száma: 1 Elnevezés: I. ütem: 

- III. kerület csak leltár 517 db 

- III. kerület bővített felmérés 3163 db 

II. ütem: 

- III. kerület csak leltár 9000 db 

- III. kerület bővített felmérés 0 db 

 
Az eljárás eredményes volt X igen o nem 
 
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: I. ütem: 

XVI. kerület csak leltár 0 db 

XVI. kerültet bővített felmérés 9570 db 

XXIII. kerület csak leltár 438 db 

XXIII. került bővített felmérés 385 db 

II. ütem: 

XVI. kerület csak leltár 0 db 

XVI. kerültet bővített felmérés 0 db 

XXIII. kerület csak leltár 3000 db 

XXIII. került bővített felmérés 0 db 

 
Az eljárás eredményes volt X igen o nem 
 



A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: I. ütem: 

XIX. kerület csak leltár 200 db 

XIX. kerültet bővített felmérés 1158 db 

XX kerület csak leltár 365 db 

XX. került bővített felmérés 1827 db 

II. ütem: 

XIX. kerület csak leltár 4000 db 

XIX. kerültet bővített felmérés 0 db 

XX kerület csak leltár 4000 db 

XX. került bővített felmérés 0 db 

 
Az eljárás eredményes volt X igen o nem 
 
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: I. ütem: 

XVII. kerület csak leltár 519 db 

XVII. kerültet bővített felmérés 8139 db 

II. ütem: 

XVII. kerület csak leltár 2000 db 

XVII. kerültet bővített felmérés 0 db 
 
Az eljárás eredményes volt X igen o nem 
 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ --- 

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 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
 
1. rész: 
 
1.) 
Az ajánlattevő neve: CSÁBOR Mérnökiroda Bt. 



Az ajánlattevő székhelye: 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14. I./3. 
Az ajánlattevő neve: KONTINUUM-VILL Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 7 518 430 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 3 953 750 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

0 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

0 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
2.) 
Az ajánlattevő neve: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Madách u. 11. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 11 230 060 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 4 175 160 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

2 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

12 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
3.) 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 8 517 715 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 2 989 035 HUF 
 



Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
2. rész 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 3 077 010 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 9 407 475 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
3. rész 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 7 665 675 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 820 825 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 



Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
4. rész: 
 
1.) 
Az ajánlattevő neve: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Madách u. 11. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 972 420 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 10 743 480 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

2 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

30 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
2.) 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 254 505 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 7 691 355 HUF 



 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők --- 

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

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma:  
1. rész: 3 
2. rész: 1 
3. rész: 1 
4. rész: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
 
1. rész: 
 
1.) 
Az ajánlattevő neve: CSÁBOR Mérnökiroda Bt. 
Az ajánlattevő székhelye: 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14. I./3. 
Az ajánlattevő neve: KONTINUUM-VILL Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 7 518 430 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 3 953 750 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

0 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

0 nap 



Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
2.) 
Az ajánlattevő neve: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Madách u. 11. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 11 230 060 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 4 175 160 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

2 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

12 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
3.) 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 8 517 715 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 2 989 035 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
2. rész 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 



Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 3 077 010 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 9 407 475 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
3. rész 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 7 665 675 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 820 825 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
4. rész: 
 
1.) 
Az ajánlattevő neve: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Madách u. 11. 
 



Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 972 420 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 10 743 480 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

2 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

30 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
2.) 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 254 505 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 7 691 355 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
 
 



 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 
 

1. rész  Az ajánlattevő neve: 
CSÁBOR 
Mérnökiroda Bt. 
 

Az ajánlattevő neve: 
Mátra-Phone 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
U LIGHT Kft. 
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Leltárfelmérés 
tekintetében 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

30 100 3000 67,27 2018 88,38 2651 

Bővített 
leltárfelmérés 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

60 75,84 4550 71,87 4312 100 6000 

Teljesítési 
határidő 
I ütem teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 03. 31.) 
képest 
előteljesítés 

8 1 8 50,5 404 100 800 

Teljesítési 
határidő 
II. ütem 
teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 06. 30.) 

2 1 2 100 200 34 68 



képest 
előteljesítés 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  7560  6943  9519 
 

2. rész    Az ajánlattevő 
neve: U LIGHT Kft. 
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Leltárfelmérés 
tekintetében 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

30     1000 3000 

Bővített 
leltárfelmérés 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

60     100 6000 

Teljesítési 
határidő 
I ütem 
teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 03. 31.) 
képest 
előteljesítés 

8     100 800 

Teljesítési 
határidő 
II. ütem 
teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 06. 30.) 

2     100 200 



képest 
előteljesítés 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

      10.000 

 



3. rész    Az ajánlattevő 
neve: U LIGHT Kft. 
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Leltárfelmérés 
tekintetében 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

30     1000 3000 

Bővített 
leltárfelmérés 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

60     100 6000 

Teljesítési 
határidő 
I ütem 
teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 03. 31.) 
képest 
előteljesítés 

8     100 800 

Teljesítési 
határidő 
II. ütem 
teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 06. 30.) 
képest 
előteljesítés 

2     100 200 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

      10.000 



4. rész  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 
Mátra-Phone 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
U LIGHT Kft. 
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Leltárfelmérés 
tekintetében 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

30   76 2283 100 3000 

Bővített 
leltárfelmérés 
megajánlott 
ellenszolgáltatás 
(egységár és a 
darabszám 
szorzata) 

60   71,8 4312 100 6000 

Teljesítési 
határidő 
I ütem teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 03. 31.) 
képest 
előteljesítés 

8   50,5 404 100 800 

Teljesítési 
határidő 
II. ütem 
teljesítési 
határidejéhez 
(2016. 06. 30.) 
képest 
előteljesítés 

2   100 200 14 28 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    7199  
 

9828 
 

 



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

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: 

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány: 
 
1.) Ellenszolgáltatás / Súlyszám: 90 
ezen belül alszempontok:  
- leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás / Súlyszám: 30 
- bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás / Súlyszám: 60 
 
2.) Teljesítési határidő / Súlyszám: 10 
ezen belül alszempontok:  
- I.ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés / Súlyszám: 8 
- II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés / Súlyszám: 2 
 
Az 1. sz. részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra. 
 
Fordított arányosítási módszer 
                 Alegjobb 
         P=  -----------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin 
                Avizsgált 
P:   a vizsgált ajánlati elem/ ajánlati ár adott részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke;  
Avizsgált:  a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;  
Adható pontszám: 1-100 
 
A 2. sz. részszempont esetében az egyenes értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra. 
Egyenes értékarányosítási módszer: 
 Avizsgált  
P = ------------- * (Pmax – Pmin) + Pmin 
 Alegjobb  
 
ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 



Adható pontszám: 1-100 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
1. rész: 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 8 517 715 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 2 989 035 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. 
2. rész 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 3 077 010 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 9 407 475 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
Az egyedüli érvényes ajánlat. 
3. rész 
 



Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 7 665 675 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 820 825 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

4 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
Az egyedüli érvényes ajánlat. 
4. rész: 
 
Az ajánlattevő neve: U LIGHT Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Vahót utca 6. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 254 505 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 7 691 355 HUF 

 

Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

4 nap 

Teljesítési határidő 4 nap 



II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. 
 

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

 
1. rész: 

Az ajánlattevő neve: CSÁBOR Mérnökiroda Bt. 
Az ajánlattevő székhelye: 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14. I./3. 
Az ajánlattevő neve: KONTINUUM-VILL Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 
Nettó 7 518 430 HUF 
 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 
Nettó 3 953 750 HUF 
 

Teljesítési határidő 
I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

0 nap 

Teljesítési határidő 
II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

0 nap 

Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának 
A második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. 
 
4. rész: 
 

Az ajánlattevő neve: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Madách u. 11. 
 
Leltárfelmérés tekintetében 
megajánlott ellenszolgáltatás 
(egységár és a darabszám szorzata) 

 

Nettó 2 972 420 HUF 

 

Bővített leltárfelmérés megajánlott 
ellenszolgáltatás (egységár és a 
darabszám szorzata) 

 

Nettó 10 743 480 HUF 

 



Teljesítési határidő 

I ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 03. 31.) képest előteljesítés 

2 nap 

Teljesítési határidő 

II. ütem teljesítési határidejéhez 
(2016. 06. 30.) képest előteljesítés 

30 nap 

 
Az ajánlattevő megfelel a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírásának. 
A második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:  
1. rész: közvilágítási berendezések egy részének felmérése, szakértői tevékenységek egy részének 
elvégzése, felelős műszaki vezetés 
2. rész: közvilágítási berendezések egy részének felmérése, szakértői tevékenységek egy részének 
elvégzése, felelős műszaki vezetés 
3. rész: közvilágítási berendezések egy részének felmérése, szakértői tevékenységek egy részének 
elvégzése, felelős műszaki vezetés 
4. rész: közvilágítási berendezések egy részének felmérése, szakértői tevékenységek egy részének 
elvégzése, felelős műszaki vezetés 
 
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: 

1. rész: M2a és M3a alkalmassági feltétel teljesítése körében 
4. rész: felmérés, adatrögzítés, 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

1. rész:  
SMHV Energetika Kft. 
Best-Vill 2000 Kft. 
 
2. rész:  
SMHV Energetika Kft. 
Best-Vill 2000 Kft.

 

3. rész:  
SMHV Energetika Kft. 
Best-Vill 2000 Kft.

 

4. rész:  
SMHV Energetika Kft. 
Best-Vill 2000 Kft.

 

 



V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: 
1. rész:  
SMHV Energetika Kft.: P1. M1. M2.a, M3.b 
Best-Vill 2000 Kft.: M2.b.,  
Hamar Pál egyéni vállalkozó: M3.a. 
Terra Map Bt.: M3.a. 
 
2. rész:  
SMHV Energetika Kft.: P1. M1. M2.a, M3.b 
Best-Vill 2000 Kft.: M2.b.,  
Hamar Pál egyéni vállalkozó: M3.a. 
Terra Map Bt.: M3.a. 
 
3. rész:  
SMHV Energetika Kft.: P1. M1. M2.a, M3.b 
Best-Vill 2000 Kft.: M2.b.,  
Hamar Pál egyéni vállalkozó: M3.a. 
Terra Map Bt.: M3.a. 
 
4. rész:  
SMHV Energetika Kft.: P1. M1. M2.a, M3.b 
Best-Vill 2000 Kft.: M2.b.,  
Hamar Pál egyéni vállalkozó: M3.a. 
Terra Map Bt.: M3.a. 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: 
1. rész:  
PRO-MAX TWIN Bt.: M2.a. 
GEODUO Bt.: M3.a. 
 

4. rész: 
Energy-Plan Bt. M1., M2.b. 

Diósi Mérnöki Iroda Kft.: M.3.b 

 

 

 



 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők---- 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
1. és 4. rész esetén: 
Kezdete: (2016/02/10) / Lejárata: (2016/02/19) 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/02/09) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/02/09) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

A 2. és 3. rész estén a Kbt. 131. § (6) bek. szerinti 10 napos időtartam letelte előtt is megköthető a 
szerződés, tekintettel arra, hogy a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) 
bek.] 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 


