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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt): 

 
Hivatalos név:  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: Kossuth tér 1. 
Város Kaposvár 
Postai irányítószám: 7400 
 

II. szakasz: Tárgy 
 
II.1) Meghatározás: 

 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

 
Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére – II. Konzultáció 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége: 
 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 
„Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére” II. ütemében 
megvalósuló kivitelezési  és tervezési munkái. 
 

I. Az egyes feladatok meghatározása: 

1. feladat: Szabó Pál utca. útfelújítás  

 1225 m2 -en meglévő aszfalt burkolat felújítása, lokális hibák javítása, padka 

készítése (padka nyesés, nemesített padka készítés) és közlekedési táblák, 

oszlopok cseréje. 

2. feladat: Herman Ottó utca útfelújítás   

 4126,5 m2 útburkolat felújítása, a Kulcs utcai kereszteződésben10 fm átm. 300 

KGPVC csapadékvíz elvezetéssel, szélesítése Kulacs u. és Beszédes u. között, 

padka készítéssel, közlekedési táblák, oszlopok cseréje. 

3. feladat: Brassó utca útfelújítás   

 985 m2 meglévő útburkolat felújítása, padka felújítása (padka nyesés, 

nemesített padka készítés) és közlekedési táblák, oszlopok cseréje. 

4. feladat: Fazekas Mihály utca útfelújítás 

 2670 m2 meglévő útburkolat felújítása, padka felújítása (padka nyesés, 

nemesített padka készítés) és közlekedési táblák, oszlopok cseréje, közmű 

fedlapok, cseréje és szintbehelyezése, árkok, átereszek tisztítása. 

5. feladat: Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között  

 1961 m2 meglévő útburkolat felújítása, szegély részleges javítása, padka építése 

és közlekedési táblák, oszlopok cseréje.   
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6. feladat: Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között  

 1820 m2 meglévő útburkolat felújítása, útburkolati jelek festése, közlekedési 

táblák, oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok, cseréje szintbehelyezése. 

7. feladat: Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig  

 2760 m2 meglévő út és parkoló burkolat felújítása, szegélyek javítása, cseréje, 

útburkolati jelek festése, közlekedési táblák, oszlopok cseréje, valamint 

közműfedlapok cseréje, szintbehelyezése. 

8. feladat: Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re  

 1792,50 m2 meglévő út felújítása sávosan, a Buzsáki és Zaranyi utcai 19 fm-es 

csatlakozások felújításával, lokális hibák javítása, szegélyek javítása és cseréje, 

közlekedési táblák, oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok, záró elemek 

cseréje, szintbehelyezése. 

9. feladat: Balaton u. NY-i vége útfelújítás  

 270 m2 meglévő útburkolat felújítása, lokális hibák javítása, padka nyesés, és 

közlekedési táblák, oszlopok, fekvőrendőr cseréje, közmű fedlapok, cseréje és 

szintbehelyezése  

10. feladat: Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás  

 240 m2 meglévő útburkolat felújítása, lokális hibák javítása, padka nyesés, 

nemesített padka építés, és közlekedési táblák, oszlopok, cseréje, közmű fedlap 

cseréje és szintbehelyezése  

11. feladat: Nagyszeben u. útfelújítás  

 1800 m2 meglévő útburkolat felújítása, padka nyesés, nemesített padka építés, 

és közlekedési táblák, oszlopok, cseréje, közmű fedlapok cseréje és 

szintbehelyezése, kapubejárók csatlakoztatása. 

12. feladat: Alkotmány u. forduló útfelújítás 

 160 m2 burkolat felújítás teljes pályaszerkezettel, padka építés, közmű fedlap 

cseréje és szintbehelyezése 

13. feladat: Léva u. 1-11 útfelújítás  

 1000 m2 burkolat felújítás, szegélyek javítása és cseréje, közlekedési táblák, 

oszlopok cseréje, valamint közműfedlapok, záró elemek cseréje, 

szintbehelyezése. 

14. feladat: Vak Bottyán u. útfelújítás  

 555 m2 burkolat felújítás, padka nyeséssel, padkaépítéssel 

15. feladat: Cseri út építőipari szakközépiskola bejáró útfelújítás   

 747 m2 útburkolat felújítás, padka nyeséssel, szegély bontással és építéssel, 

közlekedési tábla, oszlop cseréje. 
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16. feladat: Ungvár u.  útfelújítás   

 350 m2 útburkolat felújítás, padka nyeséssel, szegély bontással és építéssel, 

útszélesítés, közlekedési tábla, oszlop csere. 

17. feladat: Munkács u. útfelújítás   

 375 m2 útburkolat felújítás, padka nyeséssel, nemesített padka építéssel, 

közlekedési táblák, oszlopok cseréje. 

18.feladat: Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között  

 850 m2 útburkolat felújítás, padka nyeséssel, nemesített padka építéssel, fedlap, 

cseréje, szintbehelyezés, közlekedési tábla, oszlop csere. 

19. feladat: Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban  

 950 m2 útburkolat felújítás, nemesített padka javítás, fedlap, csere, 

szintbehelyezés, burkolati jelek festés. 

20. feladat: Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás 

 922 m2 útburkolat felújítás (aszfaltburkolat, aszfaltburkolat helyett 

térkőburkolat építés), szakaszos javítás teljes pályaszerkezet és talajcserével, 

padka nyesése, nemesített padka építése, fedlapok cseréje, szintbehelyezése, 

közlekedési tábla, oszlop cseréje 

21. feladat: Múzeum u. D-i rész felújítása 

 560 m2 útburkolat és 150 m2 járdaburkolat felújítás; járda burkolat esetén teljes 

bontás, szegély bontás és építés, valamint bejáratoknál megerősített 

szerkezettel történő építés; fedlapok cseréje, szintbehelyezése; burkolati jelek 

festése; közlekedési táblák, oszlopok cseréje. 

 javítása, vízelvezető árok vágás, padka nyesés, közlekedési táblák, oszlop cseréje 

22. feladat: Alkotmány u.  járdafelújítás   

 470 m2 járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet 

építésével, ereszcsatorna bekötések folyókába, zöldsávba történő kiépítése. 

23. feladat: Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás  

 470 m2 járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet 

építésével, ereszcsatorna bekötések folyókába, zöldsávba történő kiépítése. 

24. feladat: Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között  

 347 m2 járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet 

építésével, kerti szegély támasztással; térkőlépcsők és korlátok építésével; 

ereszcsatornák vízelvezetésének megépítése. 

25. feladat: Veress Péter u. járdafelújítás páratlan oldalon  

 1080 m2 meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet építése; 

ereszcsatornák vízelvezetésének megépítése, padkarendezés 

26. feladat: József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig  

 255 m2 járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet 

építésével, szegély kialakítással; ereszcsatornák vízelvezetésének kiépítése.   
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27. feladat: Brassó u. járdafelújítás páros oldalon  

 360 m2 járdafelújítás, meglévő szerkezet teljes bontását követő új szerkezet 

építésével; ereszcsatornák vízelvezetésének kiépítése, padkanyesés 

 
 

IV. szakasz: Eljárás 
 

IV.1) Meghatározás: 
 
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

 
A Kbt. II. Részének XVI. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárás. 
 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
 
Konzultációs eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 
 
- 
 

IV.2) Adminisztratív információk: 
 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:2 

 
A hirdetmény szám a Hivatalos Lapban:1 
 
[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 
 
[ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 
 
Az eljárást megindító felhívás 2016. december 29. napján került megküldésre az 
ajánlattevő részére. 
 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 
intézkedések ismertetése:2 
 
- 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 

 
A szerződés száma: 1 
 
Rész száma:2 - 
 
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére 

– II. Konzultáció 
 
Az eljárás eredményes volt: Igen  
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:2 

 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

 
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: 
 
- 
 
Az eredménytelenség indoka: 
 
- 
 
A szerződés megkötést megtagadták: 
 
- 
 

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

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: 
 
- 
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V.2 Az eljárás eredménye:2 
 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk: 
 
A beérkezett ajánlatok száma: 
 
1 
 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 
 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 
Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a 
közbeszerzési eljárásból nem kell kizárni. 
 

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft. 

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  348.325.268,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

Jótállás (hónap) 36 hónap 

Teljesítési határidő (nap) 270 nap 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő 
neve alatti osztott oszlop bal oldallára az adott ajánlatnak az adott részszempont 
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.): 
 
- 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 
 
- 
 

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 között pontszámot:2 
 
- 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 
 
Tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 
Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő megfelelő ajánlatot nyújtott be. 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 
 
- 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:2 
 
Igen 
 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 
tervezés, engedélyezés, szakfelügyeletek, geodézia, földmunkák egyes részei, bontási 
munkák, szegélyépítések útburkolat-alap építés, felületi bevonat építés, ideiglenes 
forgalomtechnika, végleges forgalomtechnika, úttartozékok elhelyezése, 
csatornaépítés, aknafedlap szintre emelés, dokumentálás, minőség-ellenőrzés, 
növénytelepítési-parképítési munkák egyes részei, közműkiváltásimunkák.  
 
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:2 
 
- 
 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 
 
- 
 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:2 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka: 
 
- 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 
VI.1) További információk:2 
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
 
Kezdete: 
 
2017. január 27. 
 
Lejárata: 
 
2017. február                          5. 
 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
2017. január 26. 
 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 
 
2017. január 26. 
 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 
 
- 
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 
 
- 
 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 
 
- 
 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

 
- 
 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 
 
- 
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VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 

 
- 
 

VI.1.10) További információk:2 
 
- 
 

 
Kelt: Budapest, 2017. január 26. 
 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

megbízásából 
InTender Consulting Kft. 

Dr. Pongor Dániel 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 
Lábjegyzet: 
 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 


