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Ajánla tkérő
L1 Név és címek el, eme aze

I. szakasz:

Összegezós az ajánlatok elbírálásáról

elős összes

ámlatkérőt

Hivatalos név: Tatabánya Megyei JogúVáros Önkormány záa AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
aros: Tatabánya

stai irányítószám: 2800

II. szakasz: Tárgy

II.r

atározás
,1.1) Á közbeszeízés tárgla: ,,Tatabánya, a VII-es telepi iparterület fejlesztése - kivitelezés"
|I.2 A közbeszerzés m
.1) A közbeszerzés mennyisége:

CPVKód:

4523312G6
Fő tárry:
TovábbiüáLrry(ak): 34928500-3
34996100-6

NUTS Kód: HU 212

1.&!eú!
ózat Mérnök lroda Kft. ál
vigadó utca és a Rózsa utca felúiítása

65812017 munkasámú ki

li

kumenáció szerint

útzakaszok leírása:
Vigadó utca
A tervezési szakasz kezdetén az út Vigadó utca meglévő burkolatához csatlakozik, A meglévő
útburkolathoz történő csatlakoásnál kiékelésszükséges. Az út a további szakaszon 6,50
szélességű, 2,5%-os kétoldali esésű. Ez alól kivétel a 0+640 km és végszelvény közötti szakasa ahol
űt 2,5Yo-os egyoldali esésű, az ívben a nyombővités érdekében mindkét burkolatszél R=|7,00 m sugarú.
Az út mindkét olóalán 1,25 m széles padka kialakítása sziikséges. A Vigadó utca - Rózsa u
keresáeódésében a meglévő burkolathoz igamdva R:7,50 m; R=9,00 m; R:10,00 m és R=l4,00
sugaru lekerekító ívek kerültek kialakíásra.

,

keíeszteződésébenkieryenlítő réteget és kopóréteget kap. A 0+028,77
szelvények közöíl az út teljes szélességben új pályaszerkezetet kap. A 0+460 szelvénylől az űt

Az út a Rózsa utca

jobboldalon új teljes pályaszerkezetet, a baloldalon kieryenlíó réteget és kopóréteget kap
A csatlakozó utaknál és kapukihajtóknál kiékeléskialakíása szükséges a helyszínrajz
szélességben.

A Vigadó utca alá egy darab 14 fm hosszúságú NA25OKCPVC vódócső elhelyezése szükséges
építendő ivóvíáálózat útbontás nélkül történö kivitelezése érdekében.

a későb

Rózsa utca
A tervezesi szakasz kezdetén az út Rockbau Kft. 30/2016 munkasámú tervéhez csatlakozik Az űt
teljes beavatkoási szakaszon ó,00 m szelességű, 2,5Yo-os kétoldali esésű. A Vigadó u
kereszteződésében a Vigadó utca burkolatszéléhez igazodik. Az út mindkét oldalán 1,25 m szél
padka kialakítása szükséges.
Az út végig kiegyenlít<i réteget és kopóréteget kap. Ahol az út eredeti szélessége nem éri el a 6,00 m-t
-0+120_0+160; A+2l}-végszslvény közötti szakaszokon - az út szélesítéseszükséges 6,00 m-re telje
pályaszerkezet építésével.
A szelesítésminimális szelessége 1,00 m, ezért a m€glévö burkolatot
kell bontani.
A csatlakozó utaknál és kapukihajtóknál kiékeléskialakíása szükséges a helyszinrajz szerinti
szélessegben.
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Gyalogos és kerékpőros kapcsolatok
A meglévő gyalogos kapcsolatokon kívül új gyalogos kapcsolat nem kerül kialakításra. A tervezési

szakaszokon a kerékparos forgalom elenyésző, ezért önáll'ő kerékpáros létesítménykiépítésenem
szükséges.

A

meglévő buszmegállók között

kialakítása szükséges.

a közvilágítás kialakíását követően kijelölt gyalogos

átkelőhely

Kereszlszelvényi elrendezés, Jöklmű lemezés
Yigadó utca a 0+ 100 szelvényben - teljes pályaszerkezet

korszenisítendő aszfalt útburkolat 6,50 m széles 2,5%-os kétoldali esésű. A burkolaton a
pályaszerkezet teljes cseréje szükséges. A burkolatot mindkét oldalon 1,25 m széles padka követi.
Vigadó utca a 0+550 szelvényben fél pályán teljes pályaszerkezet
A korszerűsítendő aszfalt útburkolat 6,50 m széles 2,5%-os kétoldali esésű. A burkolat jobboldalán a
pályaszerkezet teljes cseréje szükséges. A burkolat baloldala kiegyenlító réteget és kopóréteget kap.
A burkolatot mindkét oldalon 1,25 m széles padka követi.
Yigadó utca a 0+650 szelvétryben ívben, fél pályán teljes pályaszerkezet
A korszerűsítendő aszfa|t útburko|at l0,42 m széles 2,57o-os egyoldali esésű. A burkolat jobboldalán a
pályaszerkezet teljes csereje szükséges. A burkolat baloldala kiegyenlítő réteget ós kopóréteget kap.
A burkolatot mindkét oldalon 1,25 m széles padka követi.
Rózsa utca a 0+ ]00 szelvényben , kieglenlítő réteg + aszfahozás
A korszenisítendő aszfalt útburkolat 6,00 m széles 2,5o/o-os kétoldali esésű, A burkolat kiegyenlítő ráeget
és kopóréteget kap. A brrrkolatot baloldalon 1,25 m széles padkq jobboldalon zúzottköves parkoló

A

követi-

Rózsa utca a 0+250 szelvényben - burkolat szélesítése

A

korszenísítendő aszfalt útburkolat 6,00 m széles 2,5%-os kétoldali esésű. A burkolat 4,89 m
szélessegben kiegyenlítő réteget és kopóréteget kap. Az út jobboldalan 1,1l m szélességben
(min. 1,00 m) teUes pályaszerkezet épül az út szélesítéseérdekében.A burkolatot mindkét oldalon
1,25 m széles padka követi.

Pály aszerkezetek
l . Meglévő útburkolat aszfaltozása

-4cmAC l1kopó(F)

- Változó vastagságú kiegyenlítőréteg AC 22 kötő (F)

- Meglévő pályaszerkezet
2. Teljes aszfalt

-4cmAC ll
_

p

ályaszerkezet

kopó (F)

l0 cm AC 22 kötő (F)

- 20 cm Ckt útalap
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg

3. Zúzottköves parkoló

Yáltozó vastagságú FZKA burkolat
- Meglévő pályaszerkezet
-

2. feladat:

Tatabánya.

Dr Mohi Rezső

kiéDítése

-

Mikoviny sámuel utcai keresáeződésében ielzőlámpás csomópont

A meglévő csomópont

átépitése, jelzőlámprás csomópontLá a Rockbau Epíóipari és Kereskedelmi
által készített 30/20l6 munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció szerint.

Bwkolat
A meglévó burkolatnál

-

5 cm

AC 1l/F

a pályaszerkezet:
kopó (50/70) aszfalt kopóréteg

2

Dr.

szÜcs

TA

lxns

Fclejós Alkrec,{,]lt

Kötbeszerzest 5za!,Én;csadó
La)slromszámy'D]457

,'/

,'

Kft.

-

2-ó cm

AC 1llF

kopó (50/70) aszfalt kieryenlítő reteg

A tervezett burkolat pályaszerkezete (tervezési időtartam: l5 év):
- 5 cm AC l l/F kopó (50/70) aszfalt kopóréteg
, 9 cm AC 22lF kötő (50/70) aszfalt kötőréteg
- 20 cm hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg, Ckt
, 20 cm talajjavító réteg, homokos kavics
A tervezett útburkolatok megtámasáása süllyesáett szegéllyel történik, kivéve a dr. Mohi Rezső u
Bányász körtér felö|i ágán kiemelt szegély épül. A tervezési szakasz elején és végéna meglév
burkolatot le kell mami és ki kell futtatni a tervezett aszfaltot.
Járda burkolat
A tervezési szakaszon található járda burkolatok is átépítésrekerülnek, egységesen térkő burkolattal
A kiemelt szegélyhez csatlakozó jarda burkolata minimum 2,0 méter széles leryen, amenny
zöldsáv is helyet kap az út és ajárda burkolata között, akkor elegendő 1,50 méter széles burkolat is
járdaburkolat oldalesése erységesen 2,0 o/o-os lesz.

A tervezett járda p ályaszerkeznte:
,4 cm AC 8 kopó (50/70) aszfa|t kopóréteg
*l 5 cm hidraulikus kötőanyagú stabiliációs alapréteg, Ckt
-20 cm talajjavító réteg, homokos kavics

A

tervezett járda és útburkolat kapcsolaánál a járda burkolatába vakvezető, taktilis köveket kel

elhelyemi.

Padka
A tervezett burkolat mellett 1,25 1,25 méter széles padka épül, 5,0 %o-os o|daleséssel kifelé. A
kifuttaLísa a meglévő terephez 1:1,5-es rézsűvel történik. A padka burkolata süllyesztett szegél
mellett 15 cm vastag, M22 mechanikai stabiliációból, kiemelt szegély mellett 15 cm v
humuszból készüljön frimagvetéssel.
Kapubehajtó
A Mikoviny utcában található 2 db meglévő, aszfalt burkolatú kapubehajtó. A tervezett burkolatot
kapubehajtóknál 1,25 méter szélességben ki kell futtatni,

Kötnűvek
Az út és a vízelvezető rendszer építóse során a helyszínrajzon feltüntetett közművek megóvására
firyelmet kell szentelni. A ftildalatti közrnűvezetókek megközelítésénél kézi ftildmunka kötelező
valamint az üzemeltető szakfelüryelete szükséges. A közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat
kivitelezónek maradéktalanul be kel| tartania, Az útburkolatban lévő aknafedlapokat a felújíás
szintbe kell emelni.

Közvilágítós
A tervezési területen kiépítettközvilágítás üzemel, amelyet a terv€zett
átépíteni szükséges.

Csapadékvíz elvezetés

A

tervezesi területen nyílt rerrdszerű csapadókvíz elvezetés üzemel.

ryalogos átvezetés m

A

tervezotl burkolato

összeryülekeó csapadékvizeket a meglévő árkokba kerül bevezetésre. A dr. Mohi Rezső

Bányász körtér felöli ágán található víznyelőaknát át kell helyezni a tervezett kiemelt szegély mellé.
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Tatabányán azlbolya utcában közvilágítási hálózatot kell kiépítent
A betráplálás a 26161 sÁínű oTR 20ll60 típusútranszformátor állomás mellé állított mérőhelyből kell
indítani, amely eryben a tulajdoni határ. A közvilágítási kismegszakítóról kell indítani a NAYY 0,6/
kV 4x25 mm2 típusú{öldkábelt, az Ibolya utca keleti oldalán a burkolattól 0,9 m +e.
A lámpatest beállíásait szigorúan be kell tartani, a megrendeléskor a gyártónak meg kell adni.
A tervezett kande|ábersor uto|só oszlophoz rudftildelést kell telepíteni. A fiildelés értékemax. 5,0 ohm
lehet.
T atabányán

az lbolya utcában közvilágítási hálózatoí kell kiépítenia Bányász körúttól a Gyöngyvirág

sorig,

A

betáplálás az l.-es üt€mben létesített l. számú kandeláberból kell indítani a NAYY 0,6/ kV 4x25
mm2 típusú öldkábelt, az Ibolya utca keleti oldalán a burkolattól 0,9 m -re.
A lámpatest beállításait szigoruan be kell tartani, a megrendeléskor a gyártónak meg kell adn.
A tervezett kandelábersor 14. számú kandeláberhez és az utolsó oszlophoz rúdöldelést kell telepíteni. A
ftldelés értékemax. 5,0 ohm lehet.
Tatabányán az Mikovinyi utcában közvilágitísihálőzatoí kell kiépítenia Ibolya utcától a Fő útig.
A beüáplálás az I.-es ütemben létesített 9. szímúkandeláberből kell indítani a NAYY 0,6/ kV 4x25
mm2 típusúftldkábelt, a Mikoviny utca délii oldalán a burkolattól 0,9 m -re.
A láLrnpatest beáIlíüisait szigoruan be kell tartani, a megrendeléskor a ryrártónak meg kell adn.
A tervezett kandelábersor utolsó oszlophoz rudftildelést kell telepíteni. A ftjldelés értékemax. 5,0 ohm
lehet.
Tatabányán a Rózsa utcában közvilágítási hálózatot kelI kiépítenia Ibolya utcátóI a Tulipán utcáig.
A betápláláS az l.-es ütemben létesített 9. számú kandeláberből kell indítani a NAYY 0,6/ kv 4x25
mm2 típusú ftrldkábelt, a Rózsa utca dé|i olda]án a burkolattól 0,9 m *re.
A lámpatest beállításait szigorúan be kell tartani, a megrendeléskor a gyártónak meg kell adn.
A tervezett kandelábersor utolsó oszlophoz rúdloldelést kell telepíteni. A ftildelés értékemax. 5,0 ohm
lehet.

Az elvégzendő részletes feladatokat

a mellékelt tervdokumenüíció és költségvetési kiírás tarlalmazza

IV. szakasz: Eljárás
Iv.1
rozás
IV.1.1) A Kbt mely része, illetve fejezete szerinti eljánis került alkalmazásra: Kbt. III. rész XYII.
íejezet
IV.1.2) Az eljánís fajtája: Kbt. t15. § (l) bekezdós szerinti közbeszerzési eljánís
IV.1.3) Ilirdetmény nélküli árgyalásos eljánás esetén az eljánís alkalmazrisát megalapozó körülmények
ismertetése: -

Iv.2 Adminisztratív információk
IV.2.t) Az adott eljánísra vonatkoző közzéétel2
A hirdetmény szíma a Hivatalos Lapban: l 111 11 11 ys t ]t ]t ]-t ]t ]t 1t ]t ]t ]t 1
A hirdetrnény sáma a Közbeszerzési Ertesítőben: ' t lt ]i lt lt yt lt l|![] (KÉ-száttt/évszám)
fV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljánis esetén az eljáníst megindító felhívás
megküldéséne\ illetőleg a Közbeszenési Hatóság trijékoztatásának napia| 2 (20t7/09/22)
IV.2.3) Az előzeím piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:'
V. §zakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [ ] Rész száma : 2 1l1 Elnevezés:
Az eljánás eredményes volt X igen ll nem
2
V.l Eredmé len árással
olatos információ
.1.1) A befejezetlen eljánis oka
-' A közbeszerzési eljárást eredmén}telennek minősítették

A szerződés

me

Dí. szŰa§
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A befejezetlen el rást követően ind ul _e u el árás
2
V.1.3) Az érvényesajánlatot teyők
.1.2)

l

:: tl€ífl

AjáLrrlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont szerinti tartalmi

eleme(i): -

V,1.4) Az éruénltelen ajánlatot tevők
Az érvény.telen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenseg indoka:
Y.2 Az árás eredmé
V.2.1) Ajánlatokra vonatkoá információk
2

_

A beérkezett ajánlatok sáma: 5
V.2.2) Az érvényesajánlatot tevók:

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont szerinti tártalmi
eleme(i):
I. aiánlat:

Ajánlattevő neve és címe:

Geotech

Kft

(2800 Tatabánya, Réti út 166.)

Ajánlati ár (nettó, HUF)

nettó 228.803.947,- Ft

Kőzűthálőzat infrastruklúra fejlesztes helyszini
mű§zaki inínltásában szerzett szakmai s/akorlat

60 hónap

(hónap)

5év

Jótállás (legalább 5 év)

lI. ajánlat:

Extreme-Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész u. ,,D"

Ajánlattevő neve és címe:
épület.)

Ajánlati ár (nettó, HUF)

nettó 223.1ó3.485,- Ft

Közúthálózat infrastruktúra fejlesztes helyszini
műszaki iránltásában szerzett szakmai gyakorlat

63 hónap

(hónap)
Jótállás (legalább 5 év)

5év

III. ajanlat:

ÚrÉrpanx Útépító és MélyépítőKft.

Ajánlattevő neve és cime:
7.)

Ajánlati ár (nettó, I{UF)

(s000 Székesfehérvár, Sósíói u.

neítő 2 4o.37 1.86l.,-

KözútháIózat infrastruktúra fejlesztes helyszíni
műszaki irányításában szerzett szakmai gyakorlat

Ft

45 hónap

(hónap)

5év

Jótállás (legalább 5 év)

Nevezett ajánlattevők az alkalmassági és egyéb feltételeknek megfelelnek, velük szemben kizáró ok nem áll
fenn

V.2.3) Az ajánlatok értóketóse

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. Á táblazatnak az ajánlatíevő neve alatti osztott oszlop bal oldalara az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontsztirnot, jobb oldalára pedig
az értékelésipontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
TERJEDELW oKoK nűAT"r AZ ÖS1ZEGEZÉ,S YÉGÉ,N
Y.2.4) Az ajánlatok értókelóse során adható pontszám alsó es felső haára: 1_10
Y.2.5) Az ajánlatok értékelésesonin módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellxf,l €rücs T8'i§!+9
§ll eló!
5
r?é9l

dó

ánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán a
2
po nthatárok közötti
Bírálati szempont

Ssz.

l
2

Ajánlati ár

(nettó,

közűthálózat

Súlyszárn

HUF)

7

inftastruktúra

fejlesaés helyszíni műszaki

J

irányitásában szerzetl szakmai

gyakoriat (hónap)

(legalább 5 év)
l
Jóállás
bírálati szempont (ajánlati ár):
Ajánlatkérő a fordított anínyosításmódszerét alkaknazz4 azaz a pontszárnok megállapitása ú
történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem (legalacsonyabb ajánlati ár) megkapja a lehetséges
maximális pontsz|ímot, a l0 ponto! a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb taítálmi e
3

1.

viszonyított eltérésmértékénekmegfe|elően arányosan kevesebb pontot kap, az alábbi képlet szerint:
P = A6no66/ A;'"r6l,x (P-""

ahol

-

P*1") +

P.i",

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra Vonatkozó pontsáma
P*u": a pontskála felső haára, azaz l0
P.i,: a pontskála alső haára, azaz 1
A1"6o66: a lege|őnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A,i,§8ái: a vizsgált ajánlat taítalmi eleme

Ajánlattevők az ajánlati i{na vonatkozó megajánlásaikat nettó Ft-ban kötelesek meghatráromt.
.

bírálati szempont (A teljesítesbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata).
Ajanlatkérő a jelen szempont es/enes arányosíttist alkalmaz (Közbeszerzési Ertesítő 2016. évi
147. sÁmában megielent Közbeszerzési Hatósági útmutató l. számú melléklet A,l.bb. pontja), a71
aIábbiak szerint:
- a 0 hónap sakmai tapasztalat esetén az ajánlat 1 pontot kap;
- a 60 vagy annál magasabb hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 10 pontot kap;
- a 0 és a 60 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontsáma az alábbiak
kerül meghatározásra.
P = A;o";1/Al"no61, x (P.,* -

p*1")

+ P*;",

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott Szempontra vonatkozó pontsáma

P,,*: a pontskála felső haára, azaz l0
P.1: a pontskála alső hatfu4 azaz 1
Al6gJ666i íl legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme
A,;,.*1: a vizsgá|t ajánlat tartalmi eleme

Bínílati sz€mpont (ióáll:is) :
Egyenes arányosítás: ha a legnagasabb jótíllás a legkedveább, Ajánlatkérő a legkedveób
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arrányosan szrámolja ki a pontszímokat.
P

:

A,1^61,/ A1"6o66x

ahol:

(P-*

-

P,,;") + P.i

,,

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra Vonatkozó pontszáma
P.u*: a pontskála felső

haára

P.;,: a pontskála alsó határa
A;"6o55: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
,.
a ylzs
ta ánlat tartalmi eleme

Dí, §L
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Ajánlattevó a sikeres műszaki átadás átvételt követóen köteles teljes körű legalább 5 éves jótállást
vállalni. A minimális értéketel nem érő megaiánlás az aiánlat érvénytelenségéteredményezi.
Ajánlatkérő a jótállási időtartam bírálati szempont vonatkoásában a l0 évet elérő, illetve aá
meghaladó mértékűmegajánlásokra egyaránt a ponthaár felső haárával azonos pontsámot ad.

Az így részszempontonként kisámított pontsámok az

egyes részszempontokhoz tarlozó
súlysámokkal részszempontonként megszorásra, majd összeadásra kerülnek és az íry legtöbb
pontot elérő ajánlattevő minósül a legjobb rár-értékettartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot tevó
aj;ínlattevőnek. Az összpontsámok egyezősége esetén az az ajánlat a legkedvezőbb, amelyiknek a
magasabb súlysám értékkel rendelkező értékelésiszempontja a |egelőnyösebb
Ajánlatkérő a számíüís sonín kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztá§ának

indokail

A ánlattevő

KözűtháIőzat

ítő Kft 2800 Tatabán
Erdész u.
nettó 223.163.485,- Ft

Extreme-Park

neve és címe:

Ajánlati ár (nettó, HUF)

infrastruktura fejlesztés helyszíni műszaki

irányításában szerzett szakmai gyakorlat (hónap)
Jótáltás (leealább 5 év)
Nevezett ajiá,nlattevő tette a legjobb ár-értékarányú ajránlatot.

ó3 hónap

5év

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot úevő neve, címeo az ellenszolgáltatás összege és

ajánlata kiválasztásának índokai: 2 .2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X

igen nem
nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a resze(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz
ánlattevő alvállalkozőt kíván igénybe venni: forgalomtechnikai munkq közvilágítrás építésimunka
nyertes ajrfulatot követó legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlataban a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
ly(ek)nek te esítéséhezaz ánlattevő alválIalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) A|vállalkozó(k) megnevezése:2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az eróforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekébenaz ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajáLrrlattevő ajá,rrlatában: Az erófonást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megielölése, amely(ek) igazolása
érdekébenaz ajr{nlattevő ezen szervezet(ek)re (is) trárnaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
aj á,Líllatot tevő ajánlaában: .2.11) Az érvény,telen ajánlatot tevők
érvénYelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvényelenségindoka:

Széles

tKft

F

Ajánlattevő ajánlatához nem csatolta a 2. értékelésiszempont (,,Közúthálózat infrastruktúra fejleszl
helyszíni műsnki ininyíttisában szerzett szahnai glakorlat ftónap) " )körében tett megajánlást aláámasztő,
bevonni kívánt szakember (T. Z.) tapasztalaát részletezó, a szakember által saját keziileg aláírt önéletrajzot.
Ajánlattevő ajánlaüínak 15-18. oldalain csatolt referenciaigazolásból nem állapítható meg, hogy
referencia munka legalább 500 m közútépítésiés/vagy felújítási munkára vonatkozik, illetve aZ tartal
közvilágíás kiépítésiés /vagy közlekedési csomópont építésimunkát is.
eSe
a ala an
tő ós Szol ltató Kft. 890 T
U
Janek Géza u. 8-10.
Ajánlattevő az ajánlaának 4-6. oldalain csatolt nyi|atkozat 7. pontjában akként nyilatkozott,
más szervezet kapacitr{srira kíván üárnaszkodni. Ajiinlatt€vő ugyanakkor nem csatolta a Kbt. 65. (7) bekezdé
szerint a kapacitísait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerzódésben váll
lezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátínnaszlj4 hory a szerződés teljesítéséhez
erőforrások rendelkezósre állnak majd a szerádés teljesítésénekidőtartama alatt
2.
Ajánlattevó ajánlaühoz nem csatolta a 2. értékelésiszempont (,, Közúthálózar infrastruktúra
lé
') körében tett me ánlást alá
helyszíni műszctki irányítasában szerzett szaktnai
i3
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bevonni kívánt szakember (Z. A.) tapasztalatát részletező, a szakember által saját k€zűleg aláírt önéletrajzot.
Aiánlata érvénltelen a Kbt. 73. § ( l ) d) és e) pontia alapirin
VI. szakasz: Kiegészítő információk

További információk: 2
VI.1.1) A szenődéskötesi moratórium időtartama
Kezóeíe: (2 0 } 7/ 1 2/2 2) l l,ejárata: (2 0 l 7/ 1 2/2 6)
VI. 1.2) Az összegezés elkészitésénekidőpontja: (2 0 1 7/ ] 2 /2 1)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (20 ]7/ 1 2/2 1 )
7
VI.1.4) Az ös§zegezés módosításának indoka:
2
VI.1.5) Az ősszegezés módosításának időpontja: 1éééathunn\
2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldesének időpontja: (éééé/hh/nn)
2
VI.1.7) Az összegezés javíásának indoka:
2
VI.1.8) Az összegezes jaűtásának időpontja: (éééé,hh/nn)
1
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/ilt/nn)
2
VI.1.10) További információk
Az ajánlatok bonásakor meg|elölt rendelkezésre álló forrás (209.000.000,- Ft) és a legjobb rár-értékű
ajánlatban szereplő ajánlati ár (223.163.485,- Ft) köótti különbözetet (nettó 14,163,485,- Ft) ajánlatkérő
\aI.1

biztosította.
szíilcség szerinti számbm ismételje meg
esetben
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