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-

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:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

9799/2018A 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

Vállalkozási szerződés a Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztéséhez kapcsolódó 
környezetrendezés kivitelezése tekintetében A beruházás célja: Jelen projekt megvalósításával Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egy olyan környezettudatos városrehabilitációs tevékenységet tervez megvalósítani, mely azon túl, hogy 
környezetjavító, a beavatkozási területen gazdaságfejlesztési beavatkozásokat is eszközöl, ezzel segítve a fenntartható városfejlesztést.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra
, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki 
engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Üzlet utca környezetrendezés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.kaposvar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21.
napján jelent meg) az 1., 2., 3. részek vonatkozásában 1. és 3. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 
2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. A 3. értékelési részszempont esetében a minimum 
pont-szám: 0. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016.
december 21. napján jelent meg) a 4. rész vonatkozásában 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2
., 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. mellék-let A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2., 3. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bár-mely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.

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:

Szöveges értékelés:

1000Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft) 309.997.841,- Ft M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 41 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 19 Alkalmasság indokolása Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.2
. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá 
Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.)
pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelel. Ajánlattevő a tárolt 
cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor 
Utca 18.

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

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Agóra és könyvtár, Csokonai, Nagy Imre, Fő utcaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen



EKR000171162018

MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT. (székhely: 7400 Kaposvár Munkácsy Mihály utca 78. adószáma: 14325557-2-14) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat bírálatát követően javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 1. része 
vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem csatolta 
ajánlatához a felolvasó lap I. számú mellékletét; - nem csatolta ajánlatához a tartalomjegyzéket; - nem csatolta a közös 
ajánlattevőket rögzítő adatlapot - nem csatolta a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodását; - nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdésében rögzítettek 
tekintetében az előírt kizáró okok (külön kitérve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontájára), valamint az előírt 
alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 114. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., 7400 Kaposvár, Munkácy Mihály Utca 78

Kaposvölgyi Vizitársulat (székhely: 7400 Kaposvár Kanizsai út 031/4 hrsz. adószám: 10088795-2-14) ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat bírálatát követően javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem csatolta a felolvasó lapon szereplő 
ajánlati árának alátámasztásaként a teljes beárazott költségvetését; - nem csatolta a 2. értékelési részszempont vonatkozásában 
az Ajánlattételi Felhívás III.1.3) pont M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti többlettapasztalat igazolása céljából bemutatott 
K.J. szakember szakmai önéletrajzát megfelelő tartalommal; - nem csatolta a felolvasó lap 1. számú mellékletében szereplő, a 
környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) alátámasztásaként újrahasznosítást igazoló befogadó 
dokumentumot.

10088795214Kaposvölgyi Vizitársulat, 7400 Kaposvár, Kanizsai Út

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14 - AF. III
.1.3) pont M.2.2 és M3.1 alpontok igazolása

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft) 309.997.841,- Ft M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 41 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 19 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Szemeco 
Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (székhely: 7400 Kaposvár Baross Gábor utca 18.) 
ajánlattevő nyújtotta be

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor Utca 
18.

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

mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák 
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai, 
fele

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

-Szöveges értékelés:

1000Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft) 150.347.165,- M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 41 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 15 Alkalmasság indokolása Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.2
. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá 
Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.)
pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelel. Ajánlattevő a tárolt 
cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor 
Utca 18.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Rippl-Rónai növénypark, Teleki tömbbelsőRész száma, elnevezése:

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását
; - nem csatolta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szerződésben vagy előszerződésben foglalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; - nem csatolta a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetére a 
424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 13. § (4) bekezdése szerinti meghatalmazást; - nem csatolta az előleg-visszafizetési 
biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a teljesítési biztosíték benyújtásáról 
szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a jóteljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a felolvasó lapon szereplő ajánlati árának alátámasztásaként a teljes beárazott 
költségvetést; - nem csatolta az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap
) értékelési résszempont megállapításához szükséges nyilatkozatot; - nem csatolta az adott szakemberek esetében megjelölt 
jogosultság igazolását; - nem csatolta az adott szakember esetében önéletrajzát és a végzettsége igazolását; - nem csatolta az 
adott szakember esetében rendelkezésre állási nyilatkozatát; - nem csatolta a felolvasó lap 1. számú mellékletében szereplő, a 
környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) alátámasztásaként újrahasznosítást igazoló befogadó 
dokumentumot

Igen
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MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT. (székhely: 7400 Kaposvár Munkácsy Mihály utca 78. adószáma: 14325557-2-14) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat bírálatát követően javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 2. része 
vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem csatolta 
ajánlatához a felolvasó lap I. számú mellékletét; - nem csatolta ajánlatához a tartalomjegyzéket; - nem csatolta a közös 
ajánlattevőket rögzítő adatlapot - nem csatolta a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodását; - nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdésében rögzítettek 

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., 7400 Kaposvár, Munkácy Mihály Utca 78

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14 AF. III
.1.3) pont M.2.2 és M3.1 alpontok igazolása

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft) 150.347.165,- M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 41 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 15 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Szemeco 
Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (székhely: 7400 Kaposvár Baross Gábor utca 18.) 
ajánlattevő nyújtotta be

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor Utca 
18.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21.
napján jelent meg) az 1., 2., 3. részek vonatkozásában 1. és 3. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 
2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. A 3. értékelési részszempont esetében a minimum 
pont-szám: 0. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016.
december 21. napján jelent meg) a 4. rész vonatkozásában 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2
., 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. mellék-let A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2., 3. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bár-mely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap

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:

mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák 
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai, 
fele

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14
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Ajánlati ár (nettó Ft) 177.010.367,- Ft M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 45 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 427 Alkalmasság indokolása Ajánlattevők az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 
12.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, 
továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1

10738885220ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1.

Ajánlati ár (nettó Ft) 89.048.226,- Ft M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 41 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 18 Alkalmasság indokolása Ajánlattevők az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 
12.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, 
továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1
., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelelnek. Ajánlattevők 
a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmasak.

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor 
Utca 18.

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

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Borostyán vendégház mögött,Csiky Gergely színház eRész száma, elnevezése:

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

tekintetében az előírt kizáró okok (külön kitérve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontájára), valamint az előírt 
alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 114. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását
; - nem csatolta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szerződésben vagy előszerződésben foglalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; - nem csatolta a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetére a 
424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 13. § (4) bekezdése szerinti meghatalmazást; - nem csatolta az előleg-visszafizetési 
biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a teljesítési biztosíték benyújtásáról 
szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a jóteljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a felolvasó lapon szereplő ajánlati árának alátámasztásaként a teljes beárazott 
költségvetést; - nem csatolta az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap
) értékelési résszempont megállapításához szükséges nyilatkozatot; - nem csatolta az adott szakemberek esetében megjelölt 
jogosultság igazolását; - nem csatolta az adott szakember esetében önéletrajzát és a végzettsége igazolását; - nem csatolta az 
adott szakember esetében rendelkezésre állási nyilatkozatát; - nem csatolta a felolvasó lap 1. számú mellékletében szereplő, a 
környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) alátámasztásaként újrahasznosítást igazoló befogadó 
dokumentumot.

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

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14 AF. III
.1.3) pont M.2.2 és M3.1 alpontok igazolása

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft) 89.048.226,- Ft M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 41 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke 
(m3) 18 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Szemeco 
Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (székhely: 7400 Kaposvár Baross Gábor utca 18.) 
ajánlattevő nyújtotta be

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor Utca 
18.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21.
napján jelent meg) az 1., 2., 3. részek vonatkozásában 1. és 3. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 
2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. A 3. értékelési részszempont esetében a minimum 
pont-szám: 0. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016.
december 21. napján jelent meg) a 4. rész vonatkozásában 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2
., 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. mellék-let A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2., 3. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bár-mely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.

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:

-Szöveges értékelés:

556.30ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-Szöveges értékelés:

1000Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelelnek. Ajánlattevők 
a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmasak.

mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák 
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai, 
fele

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Kamera és antennarendszerRész száma, elnevezése:

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT. (székhely: 7400 Kaposvár Munkácsy Mihály utca 78. adószáma: 14325557-2-14) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat bírálatát követően javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 3. része 
vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem csatolta 
ajánlatához a felolvasó lap I. számú mellékletét; - nem csatolta ajánlatához a tartalomjegyzéket; - nem csatolta a közös 
ajánlattevőket rögzítő adatlapot - nem csatolta a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodását; - nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdésében rögzítettek 
tekintetében az előírt kizáró okok (külön kitérve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontájára), valamint az előírt 
alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 114. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását
; - nem csatolta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szerződésben vagy előszerződésben foglalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; - nem csatolta a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetére a 
424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 13. § (4) bekezdése szerinti meghatalmazást; - nem csatolta az előleg-visszafizetési 
biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a teljesítési biztosíték benyújtásáról 
szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a jóteljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a felolvasó lapon szereplő ajánlati árának alátámasztásaként a teljes beárazott 
költségvetést; - nem csatolta az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap
) értékelési résszempont megállapításához szükséges nyilatkozatot; - nem csatolta az adott szakemberek esetében megjelölt 
jogosultság igazolását; - nem csatolta az adott szakember esetében önéletrajzát és a végzettsége igazolását; - nem csatolta az 
adott szakember esetében rendelkezésre állási nyilatkozatát; - nem csatolta a felolvasó lap 1. számú mellékletében szereplő, a 
környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) alátámasztásaként újrahasznosítást igazoló befogadó 
dokumentumot.

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., 7400 Kaposvár, Munkácy Mihály Utca 78

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

Igen
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Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14 AF. III
.1.3) pont M.2.2 és M3.1 alpontok igazolása

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft) 14.604.219,-Ft M.3.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 108 M.3.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 51 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes
ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevő (székhely: 7400 Kaposvár Baross Gábor utca 18.) ajánlattevő nyújtotta be

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor Utca 
18.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21.
napján jelent meg) az 1., 2., 3. részek vonatkozásában 1. és 3. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 
2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. A 3. értékelési részszempont esetében a minimum 
pontszám: 0. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. 
december 21. napján jelent meg) a 4. rész vonatkozásában 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2
., 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.), módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 2., 3. értékelési 
részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely ajánlattevő a jelen értékelési szempont 
vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 
1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap

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:

-Szöveges értékelés:

1000Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft) 14.604.219,-Ft M.3.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 108 M.3.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 51 Alkalmasság indokolása Ajánlattevő az 
Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban 
meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a 
Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.), M.3. (M.3.1., M.3.2.) pontjaiban 
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelelnek. Ajánlattevők a tárolt cégkivonata 
alapján a tevékenység végzésére alkalmasak.

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor 
Utca 18.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

villanyszerelési munkák részfeladatai, felelős műszaki vezetői munkák

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 65.) Adószáma: 13047955-2-14
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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:

2018.10.04Lejárata:2018.09.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT. (székhely: 7400 Kaposvár Munkácsy Mihály utca 78. adószám: adószáma: 14325557-2-14) ajánlattevő 
által benyújtott ajánlat bírálatát követően javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 4. része 
vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem csatolta 
ajánlatához a tartalomjegyzéket; - nem csatolta a közös ajánlattevőket rögzítő adatlapot - nem csatolta a közös ajánlattevők jelen 
közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodását; - nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdésében rögzítettek tekintetében az előírt kizáró okok (külön kitérve a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontájára), valamint az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában; - nem csatolta a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az előírt alkalmassági követelmények 
vonatkozásában; - nem csatolta Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 
ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem csatolta 
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását; - nem csatolta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai 
szerinti nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát; - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerinti szerződésben vagy előszerződésben foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; - nem csatolta a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetére a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 13. § (4) bekezdése szerinti 
meghatalmazást; - nem csatolta az előleg-visszafizetési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot; - nem csatolta a teljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem 
csatolta a jóteljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - nem csatolta a felolvasó 
lapon szereplő ajánlati árának alátámasztásaként a teljes beárazott költségvetést; - nem csatolta az ajánlati felhívás III.1.3) M
.3.1) pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) értékelési résszempont megállapításához szükséges 
nyilatkozatot; - nem csatolta az adott szakemberek esetében megjelölt jogosultság igazolását; - nem csatolta az adott szakember 
esetében önéletrajzát és a végzettsége igazolását; - nem csatolta az adott szakember esetében rendelkezésre állási nyilatkozatát.

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., 7400 Kaposvár, Munkácy Mihály Utca 78

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

2018.09.24

2018.09.24
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A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja 
a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




