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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány  

                                                 3023. Petőfibánya Bánya u. 3. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: LEADER HACS-nál 1004442325 MVH 

regisztrációs számon nyilvántartott "Művelődési ház rekonstrukció, eszközbeszerzés” 

projekt megvalósítása 
 

Teljes mennyiség:  

                                                                                                                             
Építési törmelék konténeres elszállítása lerakóhelyi díjjal 4 m3 konténerben Mennyiség: 12 db.                                             

Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C 16/20 betonminőségig 25 m3 

Betonaljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból .  71,56 m2 

Csúztatott esztrich (esztrich választórétegen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak 

megfelelően, 4 cm vastagságban, Baumit Esztrich E 225  71,56 m2 

Csúztatott esztrich (esztrich választórétegen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak 

megfelelően, többlet minden további 1cm vastagságért LB-Knauf Cementesztrich ZE 20 143,12 m2, 

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m/db méretig, tégla válaszfalban. Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm 

I.o. Hf5-mc falazó cementes mészhabarcs  24 db 

Horonyvésés, téglafalban, 8 cm keresztmetszetig 330 fm 

Fészekvésés téglafalban 0,015 ml-ig 34 db 

Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez 310 fm 

Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére 60 db 

Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs 344 m2 

Sima oldalvakolat készítése kézi felhordással, belső vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban 

Hvb4-mc belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-felületképző (símító) meszes mészhabarccsal 344 m2 

Vakolat javítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes téglatálcás födémen, íves boltozaton, vagy építőelemen  a 

meglazult sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 

31 m2 

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 10 cm szélességig 76 fm 

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 11-20 cm szélesség között 34 fm 

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 21-40 cm szélesség között 29 fm 

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten 11-20 cm szélesség között 51 fm 

Lapburkolatok bontása padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 71,56 m2 

Lapburkolatok bontása fal, pillér, oszlopburkolat, bármely méretű mozaik kőagyag és csempe 289 m2 

Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat kemény mészkőből, márványból 3-6 cm vastagság között 33,12 m2 

Fal, pillér és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó cementes mészhabarcsba fektetve, 

csempelapból, kötésben, vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal 15x20 cm-es 15x20 cm-es mázas kerámia átlagár 165 m2 

Padlóburkolat készítése, mozaik lapból, ágyazó meszes cementhabarcsba fektetve 30x30 cm-es színes 73,56 m2 

Műkőburkolatok: lépcső, szegély és könyöklőburkolat, előre gyártott műkőből, 5 cm vastagságig, L alakú lépcső vagy 

szegély, 50 cm kiterített szélességig 69 fm 

Műkőburkolatok: lépcső, szegély és könyöklőburkolat, előre gyártott műkőből,  lépcső homloklap 12/3 keresztmetszetig, 

matt csiszolt felület, natúr  69 fm 

Kisegítő és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal MUREXIN Aqua alapozó 

gél, + MUREXIN Aqua Objekt vizes lakk, fényes 182,45 m2 

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,00 m-ig 26,46 fm 

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, 

finom beállítással) MDF vagy keményhéj szerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Con Tac Trade kanadai beltéri kazettás ajtó, 

tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm 10 db 

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, 

finom beállítással) MDF vagy keményhéj szerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Con Tac Trade kanadai beltéri kazettás ajtó, 

felül üvegezhető,  egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm 7  db 

Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb kóracél bevonattal 

85x210 cm tokhoz 4 db 

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 

tagolatlan felületen 284 m2 

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: előfestés, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 397 m2 
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Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal)  vakolt 

felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Henkel Ceresit Cereplaszta beltéri, felületkiegyenlítő glett 

anyaggal 340 m2 

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, 

előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Sakret DFI diszperziós beltéri festék fehér 397 

m2 

Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NA –ig, függesztőn és tartón 

állványzaton 65 fm 

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NA 80-ig) függesztőn, tartóvason,sormosdó állnyzaton, 

kétkomponensű poliuretán kötőanyagú festékkel 65 fm 

Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NA 80-ig) függesztőn, tartóvason, sormosdó állványzaton 

kétkomponensű epoxi műgyanta festékkel Katesil bevonó anyag A 303 + B 025 komponens 65 fm 

Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NA 80-ig) függesztőn, tartóvason, sormosdó állványzaton 

kétkomponensű epoxi műgyanta festékkel Katesil bevonó anyag A 303 + B 025 komponens 65 fm 

Bevonat szigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen 71,56 m2 

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti lábazatszigetelés 

bevonat szigeteléssel, két rétegben minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glett 

vassal vagy simítóval felhordva MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű rugalmas szigetelőhabarcs normál 71,56 m2 

Merev, sima falú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba,vékonyfalú kivitelben, 

könnyű mechanikai igénybe vételre. Névleges méret:11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú hajlítható 

merev műanyag szürke védőcső 16 mm 288 fm 

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: R 65 mm, 2xR 65 

mm KAISER szerelvény doboz téglafalba ömlesztett kiszerelés 26 db 

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70,80,100,150,200 

mm87,107,159,240,238 mm (70-300 mm)KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm 16 db 

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, 

szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet:0,5-2,5 mm, 

HO7V-U 450/750 V 1x1,5 mm, tömör rézvezetővel (MCu) 865 fm 

Vezeték összekötése, és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül 3-4 vezetékszál esetén 48 db 

Komplett világítási szerelvények: Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve,10 A egypólusú kapcsolók LEGRAND Randevú 

egypólusú kapcsoló fehér 22 db 

Komplett világítási szerelvények: Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16 A, földelt,egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 

LEGRAND Randevú csatlakozóaljzat 2P+F fehér 4 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, izzós kivitelben energiatakarékos 

(vagy vegyes) fényforással, becsavarozható kompact fénycsővel (E 14, E 27) 22 db 

Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 360 mp 

Csővezeték bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, 

deponálással,DN 50 méretig 172 fm 

Ivóvízvezeték, térhálósított polietilén cső (PE-Xb) szerelése, szorítógyűrűs és menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe,védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva 

(horonyvésés külön tétel) DN 12 172 fm 

Ivóvízvezeték .Ötrétegű cső szerelése PE-Xc/AI/PE-HD anyagból,préshűvelyes kötéssel, cső elhelyezése  csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tétel) DN 12 WAVIN 

K 1 Future cső tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16 178 fm 

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 kemény PVC KG csatornacső DN 110x3,0 mm, 1 m hosszú 

gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos 93 fm 

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PANNONPIPE, KGEM 110/1M 

PVC csatornacső, D=110mm  129 fm 

Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények,DN 100 méretig 24 db 

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, 8 db 

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 11 db 

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,  vizelde tartozékokkal 8 db 

Gáz és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagos, 

teljes szétszereléssel 12 db 

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel szerelt radiátorokra, szorítókötéses 

csatlakozóval, rögzítve, OVENTROP „UNI XD” folyadéktöltésű termosztatikus szabályozófej,fehér, beállítási érték 7-28 

C fok 8 db 

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből 

vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből leeresztő szeleppel, szifon és csaptelep nélkül R:B&K WB440C 2 db 

Mosdó vagy mosdómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 

szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér 6 db 
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WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású 

mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 I alsó kifolyású, fehér,l 11 db 

WC csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, SOLINAR WC ülőke 8780 95 fehér 11 db 

WC csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítő csövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz d 50/32 mm, 

600 mm  11 db 

WC csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítő szelepek MOFÉM WC öblítő szelep, fém fogantyús 11 db 

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag VALSIR Perk falon kívüli tartály, alsó pozíció 6-

9 l. öblítési mennyiséggel, kifolyó cső nélkül, STOP gombos 11 db 

Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítő szelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül,porcelán, falra szerelhető 

vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű) fehér 4 db 

Vizelde kiegészítő elemei, öblítő szelep, nyomógombos Mofém automata vizelde öblítőszelep 4 db 

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,sarokszelep szerelés SCHELL LINE szűrős design sarokszelep, mosható 

Hostaform szűrővel,1/2” – 3/8” meghosszabított fali csatlakozóval, roppantó gyűrűs csavarzattal,, zsírzó kamrás 

felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel. króm öntömítős csatlakozó elemmel 10 db 

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés SCHEWLL COMFORT ferdeülésű 

szelep, készülékcsatlakoztatásra, zsírzó kamrás felsőrésszel tömlővéggel ½” króm visszafolyás gátlóval 16 db 

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdó csaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdó csaptelep Mofém Junior 

ECO egykaros mosdó csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. .lánctartó szemmel 10 db 

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal,bekötéssel, 2 soros 1600 mm-ig 600 mm, 

VOGEL&NOOT Kompakt lapradiátor 22K  tipus, 2 soros, 2 konvektor lemez borítással /00x400 mm, fűtőteljesítmény: 

730 W.  8 db 

Csövek idomok, szerelvények bontása 42 kg 

Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése 761 m2                                                                                                                  

 

3./A választott eljárás fajtája: Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű meghívásos eljárás. 

 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése:- 

 

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja: -  

 

6.Hivatkozás az eljárást megindító illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 2014. január. 08. 

 

7.  Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (rész ajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 db 

 

9. 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):  

 

Ajánlattevő neve: HARD LIKE STONE Kft.                                                                      

Székhelyének címe: 2173. Kartal. Dózsa György u. 4                                                                                         

Ajánlati ár (nettó összeg forintban): 11 943 499 Ft,- 

            

Ajánlattevő neve: Jakus Zoltán magán vállalkozó                                                                                

Székhelyének címe: 3000. Hatvan. Dembinszky út 16.                                                                                         

Ajánlati ár (nettó összeg forintban): 12 285 343 Ft,_ 

           

Ajánlattevő neve: DEKO KFT                                                                                                                                         

Székhelyének címe: 2170. Aszód. Falujárók út 5/2                                                                                                                                      

Ajánlati ár (nettó összeg forintban):  13 648 974 Ft                                                                                                                            

 

A bírálat szempontja: legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás. 
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 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: 

 

  Ajánlattevő neve: HARD LIKE STONE KFT 

 Székhelyének címe: 2173. Kartal Dózsa György utca 45. 

       Ajánlati ár (nettó összeg forintban) : 11 943 499 Ft,-  Ft,-    

Ár-ajánlattevő adta a legalacsonyabb ár-ajánlatot. Összege: (netó) 11 943 499 Ft,- Az ár-ajánlattevő 
árajánlatában szerelő munkanemek költségének %-os arányú eltérése a legkisebb eltérést mutatja 
(1,3 %) az adott munkanemek megrendelő által becsült költségéhez viszonyítva. (összesített, 
göngyölített adat)  Az  árajánlattevő 13 munkanemből 8 munkanem esetén alacsonyabb ár-ajánlatot 
adott a becsült költségeknél  - becsült költségek és beadott árajánlat szerinti %-os arány: 84,67%-
99,94 közötti), míg 5 munkanem esetén nagyobb árajánlatot adott a becsült költségnél ( 100,25%-
114,75%) Az ár-ajánlattevő az elmúlt években az Önkormányzat számára jó minőségű munkákat 
végzett.  

      Az ár-ajánlattevő mind pénzügyi mind műszaki szempontból alkalmas az adott projekt  kivitelezési  
 munkáinak elvégzésére                                                                                  

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

   Ajánlattevő neve: Jakus Zoltán magán vállalkozó 

  Székhelyének címe: 3000. Hatvan Dembinszky út 16. 

              Ajánlati ár (nettó összeg forintban): 12 285 343 Ft, 

Ár-ajánlattevő adta a második legkedvezőbb ár-ajánlatot. Összege:12.285 343 Ft,- Az ár-ajánlattevő 
árajánlatában szerelő munkanemek költségének %-os arányú eltérése ( 4,2 %) az adott munkanemek 
megrendelő által becsült költségéhez viszonyítva. (összesített, göngyölített adat)  Az  árajánlattevő 13 
munkanemből 7 munkanem esetén alacsonyabb ár-ajánlatot adott a becsült költségeknél  - becsült 
költségek és beadott árajánlat szerinti %-os arány: 89,7%-98,13 közötti), míg 6 munkanem esetén 
nagyobb árajánlatot adott a becsült költségnél ( 101,14 %-150,68%) Az ár-ajánlattevő az elmúlt 
években az Önkormányzat számára jó minőségű munkákat végzett. 
 

     Az ár-ajánlattevő mind pénzügyi mind műszaki szempontból alkalmas az adott projekt  kivitelezési  
     munkáinak elvégzésére. Esetleges szerződés kötés esetén a ár-ajánlattételéhez nem csatolt  
     dokumentumokat a szerződés estleges aláírásáig  pótolnia kell. 
 
12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i) amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: - 
 
13. A 12. pont szerinti részek tekintetében a beszerzés 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: - 
 
14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) hivatkozik: - 

 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak kezdő napja: 2014. január. 27. 
 
.      b) A szerződéskötési tilalmi időszak  utolsó napja: 2014. február. 10. 
 
16. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2014. január. 27. 

 
17. Az összegzés megküldésének időpontja: 2014. január. 28. 
 

18. Az összegezés módosításának indoka: - 
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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:                                                                                                              
 
Petőfibánya. 2014. január. 27. 

 

 

 

                                                                                                                         Varjú Gábor 

                                                                                                   kuratóriumi elnök 


