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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.04.18

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mosonmagyaróvár város belterületén Kumpf Antal utca útépítés, Csermelyciprus utca útfelújítás, Aranyossziget utca útfelújítás, Ibolya
utca útépítés, Veres Péter utca útépítés. 1. rész: Kumpf Antal utca Aszfalt burkolatú út kiépítése 389,11m hosszban, 39 m3 kötő és 
kopó réteg készítés 7 db térkő burkolatú parkoló és 2 forgalomcsillapító küszöb és gyalogjárda kiépítése, összesen: 531 m2 felületen, 
közvilágítás kiépítésével kapcsolatos kivitelezési munkálatok, részletezetten a műszaki leírásban leírtak szerint. 2. rész: 
Csermelyciprus utca Meglévő, hiányos burkolatú út megerősítése, aszfaltozása 371,0m hosszban, a kissugarú ívben 
burkolatszélesítéssel. 169,19 m3 alapréteg, 103,11 m3 kopóréteg készítése, részletezetten a műszaki leírásban leírtak szerint. 3. rész: 
Aranyossziget utca Meglévő, hiányos burkolatú út megerősítése, aszfaltozása 124,42m hosszban.17 m3 kötő és 17,0 m3 kopóréteg 
készítése, 2 m3 betonpálya burkolat készítése, részletezetten a műszaki leírásban leírtak szerint. 4. rész: Ibolya utca Aszfalt burkolatú 
lakóutcák kiépítése: 4,5 m szélességben, 166,95m hosszban és a 0+158,73 szelvényben csatlakozó lakóutca kiépítése 4,0 m 
szélességben, 172,0 m hosszban. 44 m3 aszfalt kopóréteg készítése, részletezetten a műszaki leírásban leírtak szerint. 5. rész: Veres 
Péter utca Aszfalt burkolatú lakóutca kiépítése 4,5 m szélességben, 154,77m hosszban 24 m3 aszfalt kopóréteg készítése 
részletezetten a műszaki leírásban leírtak szerint. Részletes feltételek a műszaki leírásban és tételes, árazatlan költségvetésben. 
Nyertes ajánlattevő köteles valamennyi rész vonatkozásában legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges 
véghatáridejét egy naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó 
felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§ alapján, amelynek 
legalább az 1. rész vonatkozásában 13.767.395 Ft/káreseményt és 20.000.000 Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie, a 2. rész 
vonatkozásában 15.142.845 Ft/káreseményt és 20.000.000 Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie, a 3. rész vonatkozásában 4.001.054 
Ft/káreseményt és 8.000.000 Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie, a 4. rész vonatkozásában 10.631.324 Ft/káreseményt és 
20.000.000 Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie, az 5. rész vonatkozásában 8.612.805 Ft/káreseményt és 15.000.000 Ft/év értékű 
kárösszeget kell fedeznie.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Útépítés 2019 (1111)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az 1. részben STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata 
érvényes az 1. részben. 1. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 49.050.775 2. A 
teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében 
bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)
36 3. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 12

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

A Colas Út Zrt. ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata 1. részben érvényes a nyilatkozati szakaszban. 1. 
rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 46.934.934 2. A teljesítésbe bevont 
szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 58 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 0

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1. rész: Kumpf Antal utcaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 1. részben STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata 
érvényes az 1. részben, és a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően a Strabag Általános Építő Kft. 
ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb az 1. részben. 1. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (
nettó HUF) 49.050.775

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D 
épület) Utca 2.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:  Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott 
Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.  A 2., 3. értékelési 
részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

9698.05STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

9000Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ajánlattevőnként:

előkészítő munkák költségvetési fejezetek egyes tételei, útépítés költségvetési fejezetek egyes tételei, forgalomtechnika 
költségvetési fejezetek egyes tételei, egyéb költségvetési fejezetek egyes tételei, építési anyagok fuvarozása.

Az alvállalkozó ajánlattételkor még nem ismert.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

1. Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zrt. székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 73. Értékelési részszempontok Ajánlat 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 34.836.447 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként 
útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (
hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 58 3. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 24 A Colas 
Út Zrt. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes, alkalmasságát megfelelően igazolta. 2. Ajánlattevő neve: 
STRABAG Általános Építő Kft. székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Értékelési részszempontok Ajánlat 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 36.832.816 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata 
építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt 
szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 36 3. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 
24 hónap): 12 A Strabag Általános Építő Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata 2.részben érvényes a 
nyilatkozati szakaszban.

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 2. rész: Csermelyciprus utcaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem

Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította a 2. részben a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy 
az igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel.
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 3. rész: Aranyossziget utcaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:  Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott 
Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.  A 2., 3. értékelési 
részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése.

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:

Igen
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A 3. részben Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes a 3. részben, és a 
legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően a Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb a 3. részben. 3. 
rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 12.259.801

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:  Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott 
Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.  A 2., 3. értékelési 
részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése.

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

Szöveges értékelés:

9452.08STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

10000Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Strabag Általános Építő Kft. ajánlattevő 3. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata 3. részben érvényes a nyilatkozati 
szakaszban. 3. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 12.344.308 2. A teljesítésbe 
bevont szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 36 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 12

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

A 3. részben Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes a 3. részben. 3. 
rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 12.259.801 2. A teljesítésbe bevont 
szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 52 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 24

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - 4. rész: Ibolya utcaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A további információkban foglaltak szerint.

Az ajánlattételkor még nem ismert.

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A 4. részben Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes a 4. részben, és a 
legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően a Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb a 4. részben. 4. 
rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 28.917.687

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:  Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott 
Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.  A 2., 3. értékelési 
részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése.

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

Szöveges értékelés:

8619.12STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

10000Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Strabag Általános Építő Kft. ajánlattevő 4. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata 4. részben érvényes a nyilatkozati 
szakaszban. 4. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 33.080.537 2. A teljesítésbe 
bevont szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 36 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 12

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

A 4. részben Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes a 4. részben. 4. 
rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 28.917.687 2. A teljesítésbe bevont 
szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 52 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 24

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A további információkban foglaltak szerint.

Az ajánlattételkor még nem ismert.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - 5. rész: Veres Péter utcaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 5. részben Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes az 5. részben, 
és a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően a Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb az 5. 
részben. 5. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 24.096.890

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:  Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott 
Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.  A 2., 3. értékelési 
részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

8851.78STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

10000Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Strabag Általános Építő Kft. ajánlattevő 5. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata 5. részben érvényes a nyilatkozati 
szakaszban. 5. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 26.556.060 2. A teljesítésbe 
bevont szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 121 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 12

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

Az 5. részben Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes az 5. részben. 5
. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 24.096.890 2. A teljesítésbe bevont 
szakember többlet szakmai tapasztalata építésvezetőként útépítés területén, az M.1 pont tekintetében bemutatott felelős 
műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 43 3. Többlet 
jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 24

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

A további információkban foglaltak szerint.

Az ajánlattételkor még nem ismert.
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: A Colas Út Zrt. vonatkozásában, a 3., 4. és 5. részben a közbeszerzés alábbi részeihez kerül igénybevételre: Bontási- és építés 
előkészítési munkák részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, Közműépítési munkák részfeladatai, Ideiglenes-, és végleges 
forgalomtechnikai munkák, Vízépítési munkák részfeladatai, Növénytelepítési munkák részfeladatai, Szakfelügyeletek, Fuvarozási 
részfeladatok, Geodéziai részfeladatok, Hulladékkezelés, Őrzés-védelmi feladatok, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb 
vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Tanácsadási feladatok Monitoring tevékenység, Kivitelezést elősegítő részfeladatok, Egyéb 
általános feladatok, Contract manageri feladatok ellátása.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.24Lejárata:2019.06.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

2019.06.14

2019.06.14
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