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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Buzsáki utcai támfal építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000335502021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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Perc Utca 8. I. emelet

Budapest HU110 1036

Szopka Dániel
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IV. szakasz: Eljárás

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:

65A 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

II.szakasz: Tárgy

A Kaposvár, Arany J. u.  97. szám alatti ingatlan nyugati telekhatárán lévő partoldal hosszú évek alatt teljesen elerodálódott. A 
csapadékvíz nem megfelelő elvezetése a partoldal tetején lévő kerítés alapozásától kimosta a földet, a kerítés állékonysága folyamatos 
gondot jelent.  
A beruházás célja a partoldal megtámasztása, mely egy következő ütem alapjául is szolgálna. Hosszú távon kitűzött cél, a területen 
egy futófolyosó és lelátó kialakítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Buzsáki utcai támfal építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza.  

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:

A STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D 
épület) Utca 2.) ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

Szöveges értékelés:

921.60STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

A Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata Agostyáni Út 78.) ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. 
§ (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

Szöveges értékelés:

1000.00Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        359 179 406 
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 
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 
Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        12 
 
A STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) 
ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

25873982443STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor 
Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlati ár (nettó Ft):        319 223 860 
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 
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 
Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        12 
 
A Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata Agostyáni Út 78.) ajánlattevő által benyújtott iratok alapján 
megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

12581799211Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., Magyarország 2890 Tata, Agostyáni Út 78.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

STRABAG Építőipari Zrt., 1117 Budapest. Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület), AF. III.1. 3. M.2.1 és M.2.2., 10776456443; 
STRABAG Általános Építő Kft., 1117 Budapest. Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület), AF. III. 1. 3. M.1., 11705053444

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:

Ajánlati ár (nettó Ft):        359 179 406 
 
A STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) 
ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. A STRABAG Generálépítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) ajánlattevő nyújtotta be a 
Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

25873982443STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes 
(Infopark D épület) Utca 2.

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:

Ajánlati ár (nettó Ft):        319 223 860 
 
A Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata Agostyáni Út 78.) ajánlattevő által benyújtott iratok alapján 
megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. A Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata Agostyáni Út 
78.) ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

12581799211Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., Magyarország 2890 Tata, Agostyáni Út 78.

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)

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

cölöp alapozás

nem ismert

közmű vezeték kiváltásának részmunkái, közművezetékek védelembe helyezése, földmunkák föld és törmelék elszállítás, 
veszélyes hulladék szállítás, daruzási és szállítási munkák, betonozási részmunkák, folytatás a VI.1.10) pontban

STRABAG Építőipari Zrt., 1117 Budapest. Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület), 10776456443; STRABAG Általános Építő Kft., 
1117 Budapest. Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület), 11705053444
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

V.2.8) Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: őrzés védelem, szakfelügyeletek biztosítása, geodéziai munkák (felmérések és megvalósulási bemérések), geotechnikai 
munkák részfeladata, , munkaárok dúcolás, közmű vezeték kiváltásának részmunkái, közművezetékek védelembe helyezése, 
földmunkák föld és törmelék elszállítás, veszélyes hulladék szállítás, daruzási és szállítási munkák, betonozási részmunkák, zsaluzás 
és állványozási munkák, kőművesipari részmunkák, bádogozási munkák, kőburkolatok részmunkái, szigetelési munkák, 
épületlakatosipari részmunkák, vasbetonszerelés részmunkái, fémszerkezet szerelési munkák, kertészeti és térburkolatok részmunkái 
 

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:

2021.07.19Lejárata:2021.07.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2021.07.06

2021.07.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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