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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 – III. Konzultáció 
 

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

 
„Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére” III. 
ütemében megvalósuló kivitelezési  és tervezési munkái. 
 
I. Az egyes feladatok meghatározása: 

1. feladat: Bajcsy-Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy u. között 

 4778,5 m2 útburkolat felújítás, gyalogátkelőhelyen térkőburkolat építés taktilis 

elemekkel; kiemelt szegély bontása, építése, valamint lapburkolat helyén új 

pályaszerkezet építés; irtás és fatelepítés, cserje pótlás és ifjítás; fedlapok 

cseréje, szintbehelyezése; burkolati jelek festése; kandeláberek festése; 

közlekedési táblák, oszlopok cseréje  

2. feladat: Bajcsy-Zs. u. út és közmű rekonstrukció (Tallián u. – Biczó F u. között)  

 A felújítás az ÚTTERV KKT. UE-5/2015. számú terve és az INVESTMENT Kft. 

8/2015 számú szennyvíz csatorna I. ütem rekonstrukció terve alapján valósul 

meg, a rakodó rámpa és feljáró kivételével; továbbá a feladat a 3 helyre kijelölt 

gyalogátkelőhely létesítésének engedélyes kiviteli terveinek elkészítése 

(megvilágítással együtt) valamint a tervek alapján a munkák elkészítése; 

meglévő acél kandeláberek festése. 

3. feladat: Bajcsy-Zs. u. út és közmű rekonstrukció (Biczó F. u. – Virág u. között)  

 A felújítás az ÚTTERV KKT. UE-6/2015. számú csapadékcsatorna terve és az 

INVESTMENT Kft. 8/2015 számú szennyvíz csatorna II. ütem rekonstrukció terve 

alapján valósul meg, további feladat kandeláberek festése; fairtás, tuskómarás 

és fametszés.  
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 1260 m2 útburkolat felújítás, teljes kiemelt szegély csere (kapubejárókban 

lefuttatva); felület teljes marása; kiegyenlítő és kopó réteg építése; közmű aknák 

szintre emelése, új szv.- és csap. csatorna aknafedlapokkal; tartós burkolati jelek 

festése; út és járda közötti zöld felületek rendezése 

 800 m2 járdaburkolat felújítás, elbontással és új rétegrenddel, zöldoldali 

járdaszegély építés; kapubejárók bontása és átépítése  

4. feladat: Németh István fasor 0+000 – 0+725 felújítás 

 5880 m2 útburkolat felújítás, lokális hibák javítása, szegély építés; 

víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréje és szintbehelyezése; útburkolati jelek 

festése; közúti jelzőtáblák, oszlopok cseréje 

5. feladat: Németh István fasor É-i oldal építés I. ütem  

 Németh István fasor felújításának I. üteme a SO/UO/319/25/2014. üisz. 

útépítési engedély, valamint 1415-10/2014-12386 ikt.sz.-ú vízjogi létesítési 

engedély, továbbá az ARKERS STÚDIÓ 30-1787/2013 számú tervei alapján 

valósul meg 

6. feladat: Németh István fasor É-i oldal építés II. ütem  

 Németh István fasor felújításának II. üteme a SO/UO/319/25/2014. üisz. 

útépítési engedély, valamint 1415-10/2014-12386 ikt.sz.-ú vízjogi létesítési 

engedély, továbbá az ARKERS STÚDIÓ 30-1787/2013 számú tervei alapján 

valósul meg 

7. feladat: Németh István fasor É-i oldal építés III. ütem  

 Németh István fasor felújításának III. üteme a SO/UO/319/25/2014. üisz. 

útépítési engedély, valamint 1415-10/2014-12386 ikt.sz.-ú vízjogi létesítési 

engedély, továbbá az ARKERS STÚDIÓ 30-1787/2013 számú tervei alapján 

valósul meg. 

8. feladat: Desedára vezető kerékpárút felújítása 

 6600 m2 útburkolat felújítás, lokális hibák teljes pályaszerkezet cseréjével 

történő javítása, vízelvezető árok vágás, padka nyesés, közlekedési táblák, 

oszlop cseréje 

 
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 
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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 
 
- 
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
 
A szerződés száma: 1 
 
Rész száma:2 - 
 
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére 

– III. 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: 
 
- 

  



4 
 

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: 
 
- 
 

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)  710.598.460,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10 % 

Jótállás (hónap) 36 hónap 

Teljesítési határidő (nap) 270 nap 
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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 
 
- 
 

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 
 
- 
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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: 
 
- 
 

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 
 
- 
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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 
 
- 
 

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 


