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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:

Bartók Béla utca út és járdafelújításKözbeszerzés 
tárgya:
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II.szakasz: Tárgy

Ajánlatkérő Kaposvár, Bartók Béla utca út és járdafelújítása I-II ütem: 
 
I.ütem: 
Járda felújítása: 
Útépítés és egyéb pályaszerkezeti munkák 
•        Járda burkolat bontása:116 m3 
•        CKt alapréteg készítése:56 m3 
•        Tükör készítése tömörítéssel:424 m2 
•        Aszfalt burkolat építése (AC8-4cm vtg.): 22,6 m3 
•        padkarendezés: 127 m2 
Vízépítés 
•        ø 40-es beton áteresz építése:14,3 m 
•        ø 30-es beton áteresz építése 21,2 m 
•        Árokáteresz tisztítása: 247,6 m 
•        vegyes szerkezetű árokburkolat bontása: 124 m3 
•        PRT előregyártott mederburkoló elemek elhelyezése:257,5 m 
Út felújítása: 
Útépítés és egyéb pályaszerkezeti munkák 
•        Aszfalt marás teljes felületen 5 cm vtg: 807 m2 
•        Burkolat bontása 50cm vtg.520,5 m3 
•        CKT alapréteg készítése: 281 m3 
•        AC11 kötőréteg készítése 5cm:52,1 m3 
•        AC 11 kopóréteg készítése 5 cm:147 m3 
•        Aknafedlap, víznyelőrács szintreemelése és cseréje: 15 db 
•        padkarendezés: 850 m2 
•        Nemesített padka készítése:42,5 m3 
 
II.ütem 
Járda felújítása: 
Útépítés és egyéb pályaszerkezeti munkák 
•        Járda burkolat bontása:96 m3 
•        CKt alapréteg készítése:41 m3 
•        Tükör készítése tömörítéssel:352 m2 
•        Aszfalt burkolat építése (AC8-4cm vtg.): 30,7 m3 
•        padkarendezés: 160 m2 
Vízépítés 
•        ø 40-es beton áteresz építése:27 m 
•        Árokáteresz tisztítása: 20,4 m 
•        PRT előregyártott mederburkoló elemek elhelyezése:18 m 
Út felújítása: 
Útépítés és egyéb pályaszerkezeti munkák 
•        Aszfalt marás teljes felületen 5 cm vtg: 205 m2 
•        Burkolat bontása 50cm vtg.410,5 m3 
•        CKT alapréteg készítése: 165 m3 
•        AC11 kötőréteg készítése 5cm:41,1 m3 
•        AC 11 kopóréteg készítése 5 cm:124 m3 
•        Aknafedlap, víznyelőrács szintreemelése és cseréje: 13db 
•        padkarendezés: 761 m2 
•        Nemesített padka készítése:38,5 m3 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
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 beszerzés mennyisége

Bartók Béla utca út és járdafelújítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 

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:

1 - Bartók Béla utca út és járdafelújítás I. ütemRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2021.07.23

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

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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

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):        54 606 000 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 
69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros 
Utca 13.

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)

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. 
 
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.

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:

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

1000.00SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        54 606 000 
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember útépítésben szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min. 0 db, max. 3 db):        3 
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember vízépítésben szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min. 0 db, max. 3 db):        3 
Többlet jótállás (hónap; minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        12 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

Mészáros Utca 13.

ideiglenes forgalomterelési munkák, burkolat bontási munkák, kátyúzási munkák, burkolatalap építési munkái, vízépítési 
munkák, padkarendezési munkák, forgalomtechnikai munkák, burkolalapok építési munkái

nem ismert
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

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

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

1000.00SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        37 918 213 
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember útépítésben szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min. 0 db, max. 3 db):        3 
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember vízépítésben szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min. 0 db, max. 3 db):        3 
Többlet jótállás (hónap; minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        12 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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:

2A szerződés száma:

2 - Bartók Béla utca út és járdafelújítás II. ütemRész száma, elnevezése:

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

A MÉJE Építőipari Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály Utca 78.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel ajánlata részeként nem csatolta: 
-        aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 
A fentebbi hiányosság miatt ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy ajánlattevő ajánlatában csatolt nyilatkozatokat 
cégszerűen aláírva nyújtotta be.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., Magyarország 7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály Utca 78

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:

Igen
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A MÉJE Építőipari Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály Utca 78.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel ajánlata részeként nem csatolta: 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., Magyarország 7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály Utca 78

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:

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):        37 918 213 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 
69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros 
Utca 13.

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)

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. 
 
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.

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

ideiglenes forgalomterelési munkák, burkolat bontási munkák, kátyúzási munkák, ideiglenes forgalomtechnikai munkák, 
vízépítési munkák, padkarendezési munkák, forgalomtechnikai munkák, burkolalapok építési munkái

nem ismert
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2021.09.27Lejárata:2021.09.23Kezdete:

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:

-        aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 
A fentebbi hiányosság miatt ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy ajánlattevő ajánlatában csatolt nyilatkozatokat 
cégszerűen aláírva nyújtotta be.

2021.09.22

2021.09.22
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