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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger

Postai irányítószám: 3300

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül
mélyépítési feladatok elvégzése TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül
térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában”
II.2) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: építési beruházás: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül
mélyépítési feladatok elvégzése TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül
térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában” az alábbi helyszíneken és
részfeladatokkal:
1.„Erzsébet
udvar
felújítása”
Az
elvégzendő
építési
munka
nem
építési
engedélyköteles
tevékenység.
Az Erzsébet-udvar felújítása során fő szempont, hogy a mai kor szellemének megfelelő teret
hozzunk létre, egy kortárs teret, a lakosságot megfelelően kiszolgáló pihenő terekkel. Az
udvar tengelyét egy egységes burkolatú járófelület képezi, melynek mentén közvilágítás és
padok kerülnek elhelyezésre. A tengely végében a játszótér kerül kialakításra, melyet egy
központi fogadótér határol, a 3 fő átjáró metsződésénél. A főtengelybe csatlakozó
járófelületek kialakítása során törekedtünk arra, hogy a már megszokott haladási irányokat
tartsuk,
a
közlekedést
ne
korlátozzuk.
Burkolatok, szegélyek: A tervezési területen a beton burkolatok, melyek többnyire az épület
közvetlen környezetében, keskeny sávban találhatóak meg, elbontásra kerülnek, teljes
alépítménnyel együtt, ill. a meglévő aszfalt burkolat is teljes mélységében elbontandó. A
területen lévő egyéb térkő burkolatok is elbontásra kerülnek, az alattuk lévő ágyazó
réteggel együtt, ill. a meglévő beton kerti szegélyek alépítménnyel együtt, és a rönkfa
szegélyek is bontandóak. A tervezett gumiburkolatú játszótér területén a homok burkolat
szintén kb. 30 cm vastagságában bontandó el.

Jelen ellenjegyzés a dokumentum egészére vonatkozik.
2018. április 13.
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A
kikerülő
homok
elszállítása
szükséges.
Berendezési tárgyak: A jelenlegi berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők és
játszóeszközök) elavultak a teljes területen, cseréjük időszerű. Bontandók a területen
található padok, hulladékgyűjtők ill. játszóeszközök. Ezenkívül a meglévő közvilágítás is
felújítandó,
bontandó.
Növényzet irtása: A tervezési területen a növényfelmérés alapján 5 db fa kivágása indokolt,
valamint 15 db bokorfa és örökzöld kivágása. A cserjefoltok teljes eltávolítása szükséges,
valamint az egynyári és gyepes területek átalakítása. A meglévő, megmaradó fák (ld. I.
melléklet) gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák végzendők! A gyökerek
sérülése esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell! A bontásból keletkező építési
törmeléket, hulladékot és fanyesedéket zárt ponyva alatt kell a lerakóhelyre szállítani!
Építési munkák:
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat gyalogos forgalomra: 668 m2
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat vegyes forgalomra: 692 m2
1 db játszótér építése Playtop öntött gumiburkolattal: 146 m2
2,5 cm vtg. műgyanta kötőanyagú vízáteresztő öntött kavicsburkolat: 173 m2
Terasz burkolat készítése: 72 m2
Riolittufa burkolat készítése: 239 m2
Archigreen LE-175 süllyesztett fém szegély: 775 m
Kültéri padok kihelyezése: 18 db
Információs tábla kihelyezése: 1 db
Kerékpártároló kihelyezése: 7 db
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 9 db
Játszótéri elemek kihelyezése: 3 db
Virágtartó kihelyezése: 8 db
Lombhullató fák kiültetése: 15 db
Cserjék kiültetése: 566 db
Évelők kiültetése: 10172 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése: 1 db
Vízvezeték hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 22 db
2.
„Bajcsy
tömbbelső
felújítása”
Az
elvégzendő
építési
munka
nem
építési
engedélyköteles
tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött
dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a
szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek
teljes
körű
ellátása.
Főbb mennyiségek:
Bontás:
Burkolatok bontása: 502,3 m2
Szegélyek bontása: 161,2 m
Építési munkák:
Műanyag szegély építés: 95,9 m
Fémszegély építés: 166,2 m
Beton térkő burkolat gyalogos terhelésre: 539,4
Beton térkő burkolat gépkocsi terhelésre: 346,9 m2
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Beton ülőfal készítés: 19 m
Tánfal építés: 16 m
Kültéri padok, székek kihelyezése: 6 db
Hulladékgyűjtő: 4 db
Faveremrács elhelyezés: 1 db
Poller elhelyezés: 1 db
Iránymutató tábla: 5 db
Fa ültetés: 5 db
Cserjeültetés: 468 db
Évelők kiültetése: 2323 db
Gyepesítés: 430,8 m2
Csapadékvíz elvezető hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
3.
„Kossuth
út,
Eszterházy
tér,
Hatvani
kapu
térburkolatok
felújítása”
Az
elvégzendő
építési
munka
építési
engedélyköteles
tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött
dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a
szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek
teljes
körű
ellátása.
Főbb mennyiségek:
Eszterházy tér:
Szivárgó építés: 190 m
Csapadékcsatorna kivitelezés: 122 m
CKT burkolatalap készítése: 1110 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 330 m
Szökőkút kivitelezés vízgépészettel, világítással 27,5 m2 vízfelülettel: 1 db
Beton térkő burkolat: 4100,48 m2
Vakvezető kő burkolat: 82,23 m2
Gránitlap burkolat építése: 1307,82 m2
Bazalt kiskockakő folyóka készítése: 18,23 m2
Mészkő szegély építése: 746,78 m
Fémszegély építése: 889,12 m
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 11 db
Támlás pad kihelyezése: 33 db
Planténer kihelyezése: 6 db
Poller telepítése: 10 db
Kerékpártároló telepítése: 18 db
Fedett utasváró kihelyezése: 1 db
Interaktív információs tábla: 2 db
Fa kiültetés: 6 db
Cserje kiültetés: 2662 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
Egynyári virág ültetése: 6085 db
Évelők kiültetése: 4122 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 2814,93 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Ivóvíz vezeték építése
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Csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos folyóka építése
4. Hatvani kapu tér:
Vízjáték kivitelezés vízgépészettel: 1 db
Szennyvízvezeték kiváltás: 16 m
Vízvezeték kiváltás: 56 m
Burkolatbontás, területelőkészítés: 799 m2
CKT burkolatalap építése: 113,03 m3
Kerti szegély építése: 215,28 m
Beton térkő burkolat építése: 624,26 m2
Lapkő burkolat készítése: 35,45 m2
Kiskockakő burkolat építése: 49,53 m2
Fagyálló mészkőlap burkolat építése: 36,38 m2
Vakvezető kő burkolat: 6,83 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 3 db
Támlás pad kihelyezése: 6 db
Szobor restaurálás: 1 db
Kerti támfal: 10,97 m2
Cserje kiültetés: 388 db
Egynyári virág ültetése: 1901 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 4 db
5. Kossuth utca É-i oldal:
Szivárgó építés: 30 m
Csapadékcsatorna átépítés: 22 m
CKT burkolatalap készítése: 289 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 190 m
Süllyesztett nagykockakő szegély: 76 m
Kiemelt nagykockakő szegély: 136 m
Döntött nagykockakő szegély: 54 m
Fémszegély építés: 91 m
Beton térkő burkolat építése: 1374 m2
Vakvezető kő burkolat: 59,7 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 6 db
Támlás pad kihelyezése: 10 db
Faveremrács: 6 db
Planténer elhelyezése: 7 db
Poller elhelyezése: 7 db
Kerékpártároló kihelyezés: 9 db
Fa kiültetés: 13 db
Cserje, talajtakaró kiültetése: 2555 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 267 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 16 db
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció
részét
képező
műszaki
leírás
tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
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eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész,
XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Kbt. harmadik rész,
uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (5) bekezdése alapján)
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-16341/2017
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1] Rész száma: [] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt

igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
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2

Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1. Ajánlattevő:
Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)

1.Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

618.720.244,- Ft

2. 1. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alkalmasság
tekintetében megajánlott szakember felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati
időn felüli, mélyépítés területén megszerzett többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60
hónap)

+ 60

2. 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő elemes térburkolat
építésben szerzett előírt 36 hónapon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: + 36
hónap)

+6

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő ajánlata az előzetes ellenőrzés alapján a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,
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ezért érvényes. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő vonatkozásában a kizáró
okokkal és alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások bekérése nem történt
meg, tekintettel az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata az
értékelési sorrendben a 2. helyen áll (875.86 pont), és az 1. helyen álló ajánlattevő a
szükséges igazolásokat hiánytalanul és megfelelő módon nyújtotta be.
2. Ajánlattevő:
Név: HE-DO – Penta Konzorcium (Konzorciumi tagok: He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci
út 76.) és Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.))
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)

1.Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

668.998.444,- Ft

2. 1. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alkalmasság
tekintetében megajánlott szakember felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati
időn felüli, mélyépítés területén megszerzett többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60
hónap)

64

2. 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő elemes térburkolat
építésben szerzett előírt 36 hónapon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: + 36
hónap)
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Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési
dokumentumokban rögzített előírásoknak megfelel, ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján megfelelően igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt és megfelel az
ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek, ajánlata ezért érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

KÉSZ Építő Zrt.

HE-DO-PENTA Konzorcium

Részszempont

Súlyszám

Értékelési
Értékelési
pont *
pontszám
súlyszám

Értékelési
pontszám

Értékelési pont *
súlyszám

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

10

700

9.24

647.39

2.1. A teljesítésbe
bevonásra kerülő M/2.1.

15

10

150

10

150
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alkalmasság tekintetében
megajánlott szakember
felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe vételhez
szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn
felüli, mélyépítés
területén megszerzett
többlet szakmai
tapasztalata (hónap)
(ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke:
60 hónap)
2.2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő elemes
térburkolat építésben
szerzett előírt 36
hónapon felüli többlet
15
szakmai tapasztalata
(hónap) (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: +
36 hónap)

2.06

31.03

10

150

Összesen:

-

881.03

-

947.39

-

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
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:
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. 1. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alkalmasság
tekintetében megajánlott szakember felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn felüli, mélyépítés területén
megszerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)
(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)
2. 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő elemes térburkolat
építésben szerzett előírt 36 hónapon felüli többlet
szakmai
tapasztalata
(hónap)
(ajánlati
elem
legkedvezőbb mértéke: + 36 hónap)

Súlyszám
70

15

15

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147.
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szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere
tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlatkérő a 2.1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszámítás során).
Az ajánlatkérő a 2.2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszámítás során).
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő:
Név: HE-DO – Penta Konzorcium
Tagok: He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Adószám: 10683833-2-41
Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
Adószám: 10452556-2-44
Ajánlati ár: nettó 668.998.444,-Ft
Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a HEDO – Penta Konzorcium (Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., Konzorciumi tagok: He-Do
Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) és Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.))
ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (947,39 pont, értéke nettó
668.998.444,-Ft), valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdésében előírtaknak eleget téve benyújtotta az abban
meghatározott dokumentumokat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót
tervezői
művezetés,
geodéziai
munkák,
állapotfelvétel,
őrzés-vagyonvédelem,
szakfelügyelet, közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások, közműkiváltások,
áthelyezések,
minőségvizsgálatok,
régészeti
munkák,
tűzszerészeti
munkák,
forgalomtechnikai munkák, forgalomtechnikai hálózatok építése, irtási munkák, bontási
munkák, tereprendezés, földmunka, kertészeti munkák, parkosítás, közműszerelvények
szintbe emelése, hírközlési aknák szintbe emelése, szállítás, daruzási munkák, hulladék
kezelés, szállítás, lerakás, vezetéképítés, vezeték élőre kötése, műtárgyépítés, szakipari
munkák, csőszerelés, hegesztés, lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése, gépészeti
technológia szerelés, gépészeti munkák, energiaellátás, villamos munkák, helyreállítási
munkák, burkolatépítés, térburkolat építés, utcabútorok építése, burkolat alépítményi
munkái, öntözőhálózatok építése, aszfaltmarás, egyéb feladatok ellátására.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlatadás pillanatában még nem ismert.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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: 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: -
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018.04.14. Lejárata: 2018.04.23.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.04.13.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.04.13.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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