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1. rész: Cseri út (66141 sz. út) - A Cseri úton a Vak Bottyán utca és a Kapos híd között kerékpársáv kerül kialakításra a meglévő 
burkolatszélesség felhasználásával, mintegy 880 méter hosszon. Honvéd utca - A Bethlen tér felől indulva a Honvéd utcában kétoldali, 
jellemzően 1,50 m széles kerékpársáv létesül, 742 méter hosszon. Petőfi utca - A Bethlen tér és a Kereszt utca közötti szakaszon az 
alacsony gépjárműforgalom miatt kerékpáros nyom piktogramok kerülnek felfestésre, majd a Kereszt utcától kerékpársáv, illetve 48-as
Ifjúság útjáig nyitott kerékpársáv kerül kialakításra. A beavatkozás 715 métert tesz ki. Kisforgalmú területek és utcák kerékpáros 
fejlesztései A kisforgalmú területek, illetve utcák kerékpáros fejlesztései forgalomtechnikai módszerekkel történik, építési 
beavatkozást nem igényelnek. A következő területeken kerül sor fejlesztésre: - Bartók Béla utca - A Gilice utca és az Iszák utcai 
körforgalom között kerékpársáv kialakítása a meglévő burkolatszélesség felhasználásával 122 méter hosszon - Kinizsi utcai 
lakótelepen összesen 538 méter hosszúságban kerékpársáv létesül - egyirányú utcák - Észak-nyugati városrész - Az egyirányú forgalmú
utcákban összesen 1775 méter hosszon forgalomtechnikai eszközökkel lesz lehetővé téve kerékpárral a kétirányú közlekedésezen belül
az alábbiak szerint. o Léva u.: 180 méter hosszon, o Bem u.: 360 méter hosszon, o Brassó utca: 360 méter hosszon o Nagyszeben utca: 
355 méter hosszon o Szombathely utca: 220 méter hosszon o Kőszeg utca: 220 méter hosszon o Sopron utca: 80 méter hosszon - 
Béke-Füredi lakótelep - Az egyirányú forgalmú utcákban összesen 443 méter hosszon forgalomtechnikai eszközökkel lesz lehetővé téve
kerékpárral a kétirányú közlekedést. - Városliget utcában (Dr. Kaposváry György u. – Kanizsai u. között) - A Mindkét irányú behajtási 
tilalom a kerékpárral közlekedők számára feloldásra kerül, a tervezett forgalomtechnikai beavatkozásra 313 méter hosszon kerül sor. -
Gyár utca (Pécsi utca - Dombóvári út között) - A Gyár utcában a kerékpárosok számára a kétirányú kerékpározás kialakítása 506 
méteren történik. - Zöldfa utca (Pécsi utca-Dombóvári út között) - Itt is a kétirányú kerékpározás lesz lehetővé téve a közúti forgalom 
számára egyirányú utcában, a fejlesztéssel érintett beavatkozás hossza 542 méter - Hunyadi János utca - A Belváros felől feloldásra 
kerül az egyirányú közlekedés a kerékpárosok számára 270 méter hosszon. - Biczó Ferenc utca (Németh István fasor - 
Bajcsy-Zsilinszky utca között) - A beavatkozással itt is az egyirányú forgalmú utcában a kétirányú kerékpározás lesz lehetővé téve, a 
fejlesztéssel érintett hossz 213 méter.. - Bajcsy-Zsilinszky E. utca (Biczó Ferenc utca - Virág utca között) - Feloldásra kerül az 
egyirányú közlekedés a kerékpárosok számára, a fejlesztéssel érintett hossz 190 méter. - Esze Tamás köz (Esze Tamás utca – 
Badacsony utca között) - Kétirányú kerékpározásra kerül kijelölésre az utca, a gépjármű forgalom továbbra is egyirányú marad. A 
fejlesztéssel érintett hossz 146 méter. Egyéb fejlesztések A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével összefüggően 13 helyen közterületi
kerékpártámaszok kiépítésére kerül sor a városban, összesen 51 db új támasz létesül. Két helyszínen kihelyezésre kerül köztéri 
kerékpárpumpa, valamint az egyiknél köztéri kerékpár szervizpont is telepítésre kerül. A nem engedélyköteles kivitelezéssel érintett 
helyrajzi számok a következők: Kaposvár 9735, 9736, 9349, 307, 212, 879, 4798, 4755/3, 4755/2, 4755/1, 4754/3, 4802/3, 4800/2, 
4800/1, 4799/2, 4804/1, 201/2, 4330/34, 4340/19, 4773/62, 8137, 7135, 9050/4, 7563, 5746/58, 5041, 5128, 5183, 5228, 5300, 5285, 
5350, 4753, 5637/92, 146/18, 3467, 3404/1, 4160/2, 730, 674, 5870/5 2. rész: - Füredi utca (67. sz. út) - A Béke utcától északi irányba 
a Füredi utca - Raktár utca kereszteződésig (Raktár utca körforgalomig) a főúttól független önálló kerékpárút épül. A beavatkozást 
jelentő 1.658 m hosszból 466 m úttesten vezetett kerékpár nyommal jelzett, a többi 1.192 m egyoldali kétirányú kerékpárút. - Dr. Guba
Sándor utca (6505 sz. út) - A Dombóvári úti (610. sz. út) csomóponttól kétoldali irányhelyes kerékpársáv épül a jelenlegi padka 
felhasználásával a Villamossági gyárig. A fejlesztéssel érintett, a projekt keretében létrejövő teljes kerékpáros hálózat hossza 1.716 
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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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Nem eng. köteles kerékpárutakRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2019.10.31

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

A 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

méter. - Kanizsai utca - A Füredi utcai csomóponttól először kétoldali kerékpársáv, majd a lakótelepi bekötő úttól a 48-as Ifjúság útjáig 
nyitott kerékpársáv kerül kijelölésre. A 48-as Ifjúság útja és Béke u-i (Óvoda u.) kereszteződése között a kerékpáros forgalom 
elvezetése irányonként eltérő forgalomtechnikai kialakítással tervezett: a déli oldalon egyirányú kerékpársáv kerül kialakításra, az 
északi oldalon a vasúti átjáró felé kerékpáros nyommal vezetjük a biciklis forgalmat, ami a vasúti átjárónál kerékpársávvá változik. A 
Tüskevár utcától a Hajnóczy J. u-nál lévő parkig a forgalomtechnikai kialakítás nyitott kerékpársáv, majd a parkon át önálló kerékpárút
épül, ami beköt a Kanizsai u. zsákutcai végébe, onnan a nyomvonal kerékpáros nyommal kerül kijelölésre. A beavatkozás mintegy 
1.851 méter hosszúságú kerékpáros hálózatot jelent. - Jutai út - A Jutai úton (a vasúti átjárótól a Hajnóczy J. u-ig) kétoldali irányhelyes 
emelt kerékpársáv, un „koppenhágai típusú” kerékpársáv kerül kialakításra, 473 méter hosszon a padka felhasználásával, az útpályától
K szegéllyel elválasztva, a Nyugati temető mellett. - Németh István fasor – A fasor Szent I. u-i csomópontjánál a meglevő kerékpárút 
eleje/vége 13 m hosszban átépítésre, meghosszabbításra kerül annak érdekében, hogy a közútról és a közútra akadálymentesen 
lehessen kerékpárral közlekedni. Így a jelzőlámpás kereszteződés kialakítása is kismértékben változik. - Izzó utca - A Dr. Guba S. 
utcától elválasztott gyalog- és kerékpárút épül a Tejgyári parkoló elejéig. A megvalósítandó kerékpáros hálózat 689 méter hosszúságú. 
FOLYTATÁS: VI.1.10) PONTBAN

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Valamennyi rész tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. 
számában; 2019. június 4. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) módszerét 
alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Valamennyi rész tekintetében 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. 
napján jelent meg) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet
: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső 
határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal 
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a leg-jobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon 
értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb mérté-ket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a 

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:

608.14Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

1000.0Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Konzorcium neve: FGOC Konzorcium 2020 Konzorcium címe: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház 2. em. 8. 1. 
Konzorciumi tag neve: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Konzorciumi tag székhelye: 1091 Budapest, 
Ifjúmunkás utca 14. 1. lház 2. em. 8. 1. Konzorciumi tag adószáma: 26739919-2-43 2. Konzorciumi tag neve: OCTOPUS Invest 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Konzorciumi tag székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház 2. em. 8. 2.
Konzorciumi tag adószáma: 12525689-2-43 Ajánlati ár (nettó Ft) 45.505.943,- Ft A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott 
szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, 
maximum 36 hónap) 75 hónap A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 75 hónap Többletjótállás mértéke
a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 2 hónap Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás 
III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum
1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1. (M.1.1., M.1.2.), M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeinek és Ajánlati Felhívás III.1.1) pontjábana Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. 
pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonatuk alapján a 
tevékenység végzésére alkalmasak.

26739919243Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás 
Utca 14. I. lph. 2/8.

Konzorcium neve: Reaszfalt Kft. és Swietelsky Magyarország Kft. Konzorcium Konzorcium címe: 1225 Budapest, Nagytétényi út 
254. B. ép. 1. em. 1. Konzorciumi tag neve: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 1. 
Konzorciumi tag székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. 1. Konzorciumi tag adószáma: 23721250-2-43 2. 
Konzorciumi tag neve: Swietelsky Magyarország Kft. 2. Konzorciumi tag székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 2. 
Konzorciumi tag adószáma: 14300327-2-44 Ajánlati ár (nettó Ft) 24.801.390,- Ft A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott 
szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, 
maximum 36 hónap) 36 hónap A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36 hónap Többletjótállás mértéke
a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás
III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum
1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1. (M.1.1., M.1.2.), M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeinek és Ajánlati Felhívás III.1.1) pontjábana Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. 
pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonatuk alapján a 
tevékenység végzésére alkalmasak.

23721250243Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 
1225 Budapest, Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
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10642166203"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6320 
Solt, Kecskeméti Út 34

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem releváns

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Konzorcium neve: Reaszfalt Kft. és Swietelsky Magyarország Kft. Konzorcium Konzorcium címe: 1225 Budapest, Nagytétényi út 
254. B. ép. 1. em. 1. Konzorciumi tag neve: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 1. 
Konzorciumi tag székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. 1. Konzorciumi tag adószáma: 23721250-2-43 2. 
Konzorciumi tag neve: Swietelsky Magyarország Kft. 2. Konzorciumi tag székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 2. 
Konzorciumi tag adószáma: 14300327-2-44 Ajánlati ár (nettó Ft) 24.801.390,- Ft A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott 
szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, 
maximum 36 hónap) 36 hónap A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36 hónap Többletjótállás mértéke
a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás
III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum
1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1. (M.1.1., M.1.2.), M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeinek és Ajánlati Felhívás III.1.1) pontjábana Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. 
pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonatuk alapján a 
tevékenység végzésére alkalmasak. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a ajánlattevő nyújtotta be

23721250243Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 1225 
Budapest, Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 
szerint.

őrzés-védelem, geodézia, földmunka, közműkiváltás,még nem ismert ideiglenes és végleges forgalomtechnikai munkák, 
geodéziai mérések, laboratóriumi mérések, bontási és területelőkészítési munkák, földmű és pályaszerkezeti alaprétegek építése,
térkő és szeg

még nem ismert
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a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel:  nem tüntette fel EKR felületen a 
Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk között K.L. ügyvezető tárolt cégkivonattal megegyező címét;  nem javította az 
EKR felületen a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát, melyen megjelöli, hogy Ajánlatkérő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) 

10642166203"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6320 
Solt, Kecskeméti Út 34

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, tekintettel arra, hogy nem a módosított 
ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak, valamint kiegészítő tájékoztatásoknak megfelelő műszaki tartalomra 
adott ajánlatot.

26739919243Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás 
Utca 14. I. lph. 2/8.

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, tekintettel arra, hogy ajánlatában az 
alátámasztó költségvetésnek több (összesen 9) munkalapját nem nyújtotta be, mely Ajánlatkérő álláspontja szerint nem minősül „
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának”.

23721250243Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 
1225 Budapest, Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Engedélyköteles kerékpárutakRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel:  nem tüntette fel EKR felületen a 
Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk között K.L. ügyvezető tárolt cégkivonattal megegyező címét;  nem javította az 
EKR felületen a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát, melyen megjelöli, hogy Ajánlatkérő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) 
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá;  nem javította az EKR felületen a 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát, melyen 
megjelöli, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót;  nem 
csatolta a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti, az ajánlati felhívás III.2.2. és a Közbeszerzési Dokumentum 1., Általános Kötet 15.3. 
pontjának megfelelően az előleg visszafizetéséi biztosíték nyújtásáról nyilatkozatát;  nem csatolta a Kbt. 134. § (5) bekezdés 
szerinti, az ajánlati felhívás III.2.2. és a Közbeszerzési Dokumentum 1., Általános Kötet 15.4. pontjának megfelelően a teljesítési 
biztosíték nyújtásáról nyilatkozatát;  nem csatolta I.T. szakember iskolai végzettségének igazolását;  nem javította az 1. rész 
tekintetében a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát és nem csatolta a szükséges 
javított költségvetést.

Nem

Tekintettel arra, hogy a tárgy közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján a beérkezett 
ajánlatok ajánlati ára az igazolható, és rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladják, valamint a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, így tárgyi eljárás 2. része eredménytelen.
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Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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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. FOLYTATÁS A II.2.1) pontból: Az engedélyköteles kivitelezéssel érintett helyrajzi 
számok a következők: Kaposvár 5504/20, 5503, 5520/2, 5447/10, 5446, 5419/4, 5746/58, 5378/44, 5379/1, 5375/1, 5375/2, 2366, 2370,
2379/4, 2397/2, 3625, 3638/1, 3638/2, 3656/10, 3656/11, 3611/2, 3638/4, 3657/95, 6274/2, 6275/1, 6274/3, 9149, 6274/4, 6275/2, 
6271/2, 9278, 9171, 10722, 10727, 6271/1, 5889/2, 880, 769, 3625, 3628/7, 3535, 3529/2, 3398/3, 3404/2, 3629/3

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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:

2020.06.18Lejárata:2020.06.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá;  nem javította az EKR felületen a 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát, melyen 
megjelöli, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót;  nem 
csatolta a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti, az ajánlati felhívás III.2.2. és a Közbeszerzési Dokumentum 1., Általános Kötet 15.3. 
pontjának megfelelően az előleg visszafizetéséi biztosíték nyújtásáról nyilatkozatát;  nem csatolta a Kbt. 134. § (5) bekezdés 
szerinti, az ajánlati felhívás III.2.2. és a Közbeszerzési Dokumentum 1., Általános Kötet 15.4. pontjának megfelelően a teljesítési 
biztosíték nyújtásáról nyilatkozatát;  nem csatolta I.T. szakember iskolai végzettségének igazolását;  nem javította az 1. rész 
tekintetében a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát és nem csatolta a szükséges 
javított költségvetést.
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