
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Gyula Város Önkormányzata 
 5700 Gyula, Petőfi tér 3.  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Vállalkozási szerződés keretében a „SZIGETERŐD” beruházás pályázati dokumentációjának 
elkészítésével kapcsolatos építész tervezői feladatok ellátása az útmutatóban és a műszaki 
leírásban részletezettek szerint. 
Építész tervezői feladatok: 
Helyszín: 5700 Gyula, Várkert 
A műemléki környezetben a beruházással kapcsolatos építészeti munkarészek elkészítése a 
pályázati dokumentáció létrejöttéig. Az egyes külön szakágak térképeken való megjelenítése, 
a beruházás képviselete a műemléki és szakhatósági fórumokon. 
Munkarészek: 
1. Környezettanulmány és az összeállított térképgyűjtemény elkészítése. 
Készíteni kell egy átfogó környezettanulmányt, mely tartalmazza a szükséges összefüggések 
térképi ábrázolását (műemléki jelentőségű épületek, műszaki állag, építés kora, 
látványelemek, térfalak, természeti értékek, zöldfelületi vizsgálat, közlekedés szervezés, 
stb…) 
Készíteni kell továbbá egy összefűzött térképgyűjteményt, mely a fejlesztési területet minden 
fellelhető korszakban ábrázolja, minél több idő-keresztmetszetet megmutatva. 
2. Az elkészült szakági munkarészek összegző térképeinek, valamint az első munkaközi 
összegző anyag elkészítése, melyben bemutatásra kerülnek az aktuális fázishoz tartozó 
alternatív megoldások is, továbbá javaslat tétel a vízfelület nyomvonalára. 
Kiemelt feladat, hogy az „előzményekben” részletezett minden egyes szakág eredménye egy 
közös pontban összefutva egymással minden összefüggést feltárva, ábrázolásra kerüljön 
minden olyan munkaközi fázisban, melyben a projekttel kapcsolatosan stratégiai döntést kell 
hozni. A döntés előkészítéshez a különböző megoldások feltáráshoz szükséges térképeket el 
kell készíteni, a választható alternatívákat be kell mutatni. 
3. Az elkészült szakági munkarészek II. fázisa összegző térképeinek, valamint a munkaközi 
összegző anyag elkészítése, melyben bemutatásra kerülnek az aktuális fázishoz tartozó 
alternatív megoldások is. A II. fázis tartalmazza a Várfürdő, a Várszínház és a Szigeterőd, 
mint rendezvényhelyszín kapcsolatait az élményelemekkel és a kijelöli a Szigeterőd 
palánkfalának bemutatásra szánt szakaszait, valamint az elkészítésre kerülő anyag tovább 
pontosítja a vízfelület nyomvonalát. 
A végső koncepciót minden összefüggésében ábrázolni kell, össze kell fogni az egyes 
szakágak végeredményét azokat úgy összehangolva, hogy az egyes részmegoldások egymásra 
épülve hatékonyan segítsék a teljes folyamat egészét, valós, gazdaságosan megvalósítható, a 
város természetes fejlődését katalizátorként erősítő formában. A választott megoldásnak 
ugyanakkor otthonos, a gyulaiak számára is minden elemében a mindennapokban élvezhető 
környezetet kell, hogy teremtsen, hiszen a SZIGETERŐD nem egy értékesíthető gyógyhelyi-
turisztikai-történelmi termék, hanem kiemelt jelentőségű minőségi élettér is egyben. A 
Várkert meg kell, szabaduljon a történelmi elemeket zavaró, disszonánsan beépített elemektől, 
városszerkezeti nagyvonalúságot kell kelteni a koncepció egészének. 
4. A kialakult véső megoldásokat összefoglaló pályázati anyag elkészítése és átadása. 



A kialakult véső megoldásokat összefoglaló pályázati anyagot kell készíteni, melyben az 
egyes munkarészeket a különböző szakágak adják, a teljes egészet bemutató térkép sorozatot 
elő kell állítani, a szakágak által adott költségbecsléseket összefoglaló, a beruházás egészét 
átfogó idő és költségtervet kell készíteni. 

 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Fő tárgy: 71242000 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt 
millió forintot. 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -- 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:  
2015.04.16.  
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:-- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
három 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
1. Ajánlattevő: 
Név: BOZÓ-ARCHITECTURA Kft.   
Cím: 5700 Gyula, Szent István u. 54. 
 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  15.860.000,- Ft + ÁFA 
 
2. Ajánlattevő: 
Név: Nemes és Kiss Kft.   
Cím: 5700 Gyula, Harruckern tér 11. 
 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  18.300.000,- Ft + ÁFA 
 
3. Ajánlattevő: 
Név: FORMART Kft.   
Cím: 1054 Budapest, Cseppkő u. 44. 
 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  17.500.000,- Ft + ÁFA 



 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként): 

Ajánlattevő 
BOZÓ-

ARCHITECTURA 
Kft. 

Nemes és Kiss Kft. FORMART Kft. 

Cím 
5700 Gyula, Szent 

István u. 54. 
5700 Gyula, 

Harruckern tér 11. 
1054 Budapest, 
Cseppkő u. 44. 

Nettó 
ellenszolgáltatás 
összege: 

15.860.000,- Ft + 
ÁFA 

18.300.000,- Ft + 
ÁFA 

17.500.000,- Ft + 
ÁFA 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása:-- 

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:-- 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-- 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
1. Ajánlattevő: 
Név: BOZÓ-ARCHITECTURA Kft.   
Cím: 5700 Gyula, Szent István u. 54. 
Nettó ajánlati ár:  15.860.000,- Ft + ÁFA 
Kiválasztás indoka: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-- 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
2015.05.08. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2015.05.17. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.05.07. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.05.07. 
18.* Az összegezés módosításának indoka:-- 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:-- 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:-- 



21. * Az összegezés javításának indoka:-- 
22. * Az összegezés javításának időpontja:-- 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:-- 
24.* Egyéb információk:-- 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


