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I. szakasz: Ajánlatkérő
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2021.07.07

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

II.szakasz: Tárgy

A közbeszerzés az alábbi három részből áll, melyben 3 belterületi útszakasz felújítása történik meg Dombóváron.  
1.) Dombóvár, Horvay János utca (hrsz: 3806, fm: 40) 
Aszfalt marása, a mart aszfalt elszállítása, aszfalt kötő és kopóréteg készítése, szegélysor javítási munkák. 
2.) Dombóvár, Kórház utca (Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakasz) (Hrsz: 2933, fm: 480) 
Aszfalt marása, a mart aszfalt elszállítása, aszfalt kötő és kopóréteg készítése, közműakna fedelek szintre emelése, pályaszerkezet 
csere, padka rendezés, nemes padka készítése. 
3.) Dombóvár, Széchenyi u. (Hrsz: 679, fm: 405) 
Pályaszerkezet csere, aszfalt kopóréteg készítése, közműakna fedelek szintre emelése, nemes padka készítése. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Dombóvári belterületi útburkolatok felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1.        Vállalkozói díj (nettó Ft) 
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat (vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez 
képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A nettó ajánlati ár súlyszáma 70. Ezen részszempont vonatkozásában csak 
pozitív egész szám ajánlható, a nem         pozitív, nulla, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. 
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat. A fordított arányosítás módszerére az alábbi képlet 
alkalmazott: 
 ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
2.        Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap) - Súlyszám: 10 
A nyertes Ajánlattevő ajánlata szerinti mértékben jótállást köteles nyújtani az ajánlatában meghatározott időtartamra, de minimum 24 
hónapra. Ajánlattevő ajánlatában a Felolvasólapon köteles megadni a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra vállalt 
többlet-jótállás időtartamát. A többlet-jótállás időtartamát a szerződés teljesítésétől számított 24 hónapon felüli egész hónapokban kell 
megadni (azaz például mindösszesen 24 hónap jótállás vállalása esetén 0 hónap a többlet-jótállás, mindösszesen 36 hónap jótállás 
vállalása esetén 12 hónap a többlet-jótállás, stb.). A jótállás kezdő időpontja alatt Ajánlatkérő az átadás-átvételi eljárás befejezésének 
a napját érti. A leghosszabb többlet-jótállás időtartamot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest 
az egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A 2. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott minimális 
érték, amelyre és annál kedvezőtlenebb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot 
(0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 0 hónap. A 2. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott 

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:

100

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

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát.

Szöveges értékelés:

1000SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Vállalkozói díj, nettó ajánlati ár: 9.893.161-, Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje:  36 hónap 
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás: 3 munkanap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Dombóvár, Horvay u. (3806 hrsz)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Vállalkozói díj, nettó ajánlati ár: 9.893.161-, Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje:  36 hónap 
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás: 3 munkanap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros 
Utca 13.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

maximális érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú pontot (10 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 36 hónap.   
Az egyenes arányosítás módszerére az alábbi képlet alkalmazott: 
 ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
3.        Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (min. 1, max 5 munkanap) - Súlyszám: 15 
A legrövidebb, garanciális javítás megkezdésére vonatkozó időtartamot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat 
ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A 3. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által 
meghatározott maximális érték, amelyre és annál kedvezőtlenebb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár alsó 
határával azonos számú pontot (0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 5 munkanap. 
A 3. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő a 2. részszempontnál használt képletet alkalmazza.  
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy 
pontosságig számol (kerekítéssel), majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg 
adja az ajánlattevő összpontszámát.

burkolat- és szegálysorok bontási munkái, szegélyépítési munkák, burkolatmarási munkák

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
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1.        Vállalkozói díj (nettó Ft) 
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat (vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez 
képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A nettó ajánlati ár súlyszáma 70. Ezen részszempont vonatkozásában csak 
pozitív egész szám ajánlható, a nem         pozitív, nulla, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. 
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat. A fordított arányosítás módszerére az alábbi képlet 
alkalmazott: 
 ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
2.        Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap) - Súlyszám: 10 
A nyertes Ajánlattevő ajánlata szerinti mértékben jótállást köteles nyújtani az ajánlatában meghatározott időtartamra, de minimum 24 
hónapra. Ajánlattevő ajánlatában a Felolvasólapon köteles megadni a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra vállalt 
többlet-jótállás időtartamát. A többlet-jótállás időtartamát a szerződés teljesítésétől számított 24 hónapon felüli egész hónapokban kell 
megadni (azaz például mindösszesen 24 hónap jótállás vállalása esetén 0 hónap a többlet-jótállás, mindösszesen 36 hónap jótállás 
vállalása esetén 12 hónap a többlet-jótállás, stb.). A jótállás kezdő időpontja alatt Ajánlatkérő az átadás-átvételi eljárás befejezésének 

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:

100

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

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát.

Szöveges értékelés:

1000SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Vállalkozói díj, nettó ajánlati ár: 32.769.833-, Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje:  36 hónap 
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás: 3 munkanap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Dombóvár, Kórház u. (2933 hrsz)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Vállalkozói díj, nettó ajánlati ár: 32.769.833-, Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje:  36 hónap 
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás: 3 munkanap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros 
Utca 13.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

a napját érti. A leghosszabb többlet-jótállás időtartamot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest 
az egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A 2. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott minimális 
érték, amelyre és annál kedvezőtlenebb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot 
(0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 0 hónap. A 2. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott 
maximális érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú pontot (10 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 36 hónap.   
Az egyenes arányosítás módszerére az alábbi képlet alkalmazott: 
 ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
3.        Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (min. 1, max 5 munkanap) - Súlyszám: 15 
A legrövidebb, garanciális javítás megkezdésére vonatkozó időtartamot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat 
ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A 3. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által 
meghatározott maximális érték, amelyre és annál kedvezőtlenebb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár alsó 
határával azonos számú pontot (0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 5 munkanap. 
A 3. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő a 2. részszempontnál használt képletet alkalmazza.  
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy 
pontosságig számol (kerekítéssel), majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg 
adja az ajánlattevő összpontszámát.

burkolatbontási munkák, pályaszerkezet burkolatalapok építési munkái, aszfaltburkolat marási munkái, ideiglenes 
forgalomtechnikai munkák

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
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1.        Vállalkozói díj (nettó Ft) 
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat (vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez 
képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A nettó ajánlati ár súlyszáma 70. Ezen részszempont vonatkozásában csak 
pozitív egész szám ajánlható, a nem         pozitív, nulla, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. 
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat. A fordított arányosítás módszerére az alábbi képlet 
alkalmazott: 
 ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
2.        Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap) - Súlyszám: 10 

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:

100

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

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát.

Szöveges értékelés:

1000SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Vállalkozói díj, nettó ajánlati ár: 14.376.658 -, Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje:  36 hónap 
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás: 3 munkanap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Dombóvár, Széchenyi u. (679 hrsz)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Vállalkozói díj, nettó ajánlati ár: 14.376.658 -, Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje:  36 hónap 
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás: 3 munkanap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros 
Utca 13.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A nyertes Ajánlattevő ajánlata szerinti mértékben jótállást köteles nyújtani az ajánlatában meghatározott időtartamra, de minimum 24 
hónapra. Ajánlattevő ajánlatában a Felolvasólapon köteles megadni a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra vállalt 
többlet-jótállás időtartamát. A többlet-jótállás időtartamát a szerződés teljesítésétől számított 24 hónapon felüli egész hónapokban kell 
megadni (azaz például mindösszesen 24 hónap jótállás vállalása esetén 0 hónap a többlet-jótállás, mindösszesen 36 hónap jótállás 
vállalása esetén 12 hónap a többlet-jótállás, stb.). A jótállás kezdő időpontja alatt Ajánlatkérő az átadás-átvételi eljárás befejezésének 
a napját érti. A leghosszabb többlet-jótállás időtartamot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest 
az egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A 2. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott minimális 
érték, amelyre és annál kedvezőtlenebb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot 
(0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 0 hónap. A 2. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott 
maximális érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú pontot (10 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 36 hónap.   
Az egyenes arányosítás módszerére az alábbi képlet alkalmazott: 
 ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
3.        Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (min. 1, max 5 munkanap) - Súlyszám: 15 
A legrövidebb, garanciális javítás megkezdésére vonatkozó időtartamot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat 
ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A 3. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által 
meghatározott maximális érték, amelyre és annál kedvezőtlenebb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár alsó 
határával azonos számú pontot (0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 5 munkanap. 
A 3. részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő a 2. részszempontnál használt képletet alkalmazza.  
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy 
pontosságig számol (kerekítéssel), majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg 
adja az ajánlattevő összpontszámát.

burkolat bontási- és földmunkák, padkarendezési munkák, burkolatalap építési munkái, ideiglenes forgalomtechnikai munkák

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

El nem bírált ajánlatok mindhárom rész vonatkozásában: 
Deli Ko-Sza Kft. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 49.) 
InfinitumBau Kft (8152 Kőszárhegy, Fő u.116.)

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:

2021.08.11Lejárata:2021.08.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

2021.08.05

2021.08.05
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!
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