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Tájékoztató 

a "Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontjában lévő (Viadukt alatti) 
körforgalom építési munkái (PST: K810.05)" tárgyában indult nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
Tisztelt Bizottsági tagok! 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2014. (XI.27.) határozatában 

döntött a Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című 

pályázattal összefüggő kérdésekről - Viadukt alatti - körforgalom megépítése (projektelem) 

költségvetési fedezetének biztosításáról. 

Fentieknek megfelelően a NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.), mint ajánlatkérő 

Vállalkozási szerződés a "Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontjában lévő (Viadukt 

alatti) körforgalom építési munkái (PST: K810.05)" tárgyában nemzeti eljárási rend szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárást indított.  Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő 

13. számában 2015. február 2-án, KÉ-1858/2015. hivatkozási szám alatt jelent meg. Az 

eljárást érintő első korrigendum a Közbeszerzési Értesítő 28. számában 2015. március 9-én, 

KÉ-3827/2015. hivatkozási szám alatt is megjelent. 

Az eljárást érintő második korrigendum a Közbeszerzési Értesítő 32. számában 2015. 

március 18-án, KÉ-4396/2015. hivatkozási szám alatt is megjelent. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2015. március 30. napján 11:00 óráig 11 (tizenegy) 

ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.   

A bíráló bizottság 2015. április 15. napján tartott ülésén megvizsgálta a benyújtott ajánlatokat 

és hiánypótlásokat, és újabb hiánypótlási felhívás kiküldéséről döntött. A hiánypótlások 

beküldésének határideje 2015. április 17. napja 12:00 óra volt. 

Ezt követően a 2015. május 14. napján 11:00 órai kezdettel megtartott ülésén a bíráló 

bizottság megállapította, hogy az eljárás eredményesen lezajlott és a VIANOVA 87 Zrt. és 

VIA-NORTONIA Kft. (Közös ajánlattevőt képviselő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-

67.) közös ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot (ajánlati ára: nettó 329.990.710,- Ft). 

A bíráló bizottság megállapította, hogy a Colas Út Zrt. és Colas Hungária Zrt. (Közös 

ajánlattevőt képviselő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.) közös ajánlattevő 

érvényes ajánlata tartalmazza a nyertes ajánlattevőt követő második legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot (ajánlati ára: nettó 345.955.505,- Ft). 
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A fenti eredményről szóló összegezés megküldésének időpontja: 

2015. május 14. 

A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  

2015. május 25. 

A megkötendő szerződés egyik fontos feltétele, hogy ha a Szerződő Felek, azaz a NIF Zrt., 

valamint a nyertes Ajánlattevő között létrejövendő Szerződés legkésőbb 2015. május 30. 

napjáig nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan felfüggesztő feltételnek tekintik, 

mely a Szerződés meghiúsulását jelenti.  

Tájékoztatom továbbá Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás 

megkezdésének határideje: A Befejezési határidőt megelőző 30 nap, a Befejezési Határidő 

pedig: a Szerződés hatályba lépését követő 6 hónap. 

Biatorbágy, 2015. május 26.  

 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

 
 
 


