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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.

Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

§ szerinti nyílt eljárás
2018.08.03.
12844/2018
45233128-2
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Magyar

Ajánlatkérő:

Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
3770 Sajószentpéter 56, 2255, 142, 151/10 helyrajzi

Teljesítés helye:

számú ingatlanok;3770 Sajószentpéter 56, 1685,
1616, 1458/1, 02, 2255, 2456, 2497/2, 2512, 151/10
helyrajzi számú ingatlanok

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű
Nyertes ajánlattevő:

Társaság;STRABAG Általános Építő Korlátolt

Ajánlatkérő típusa:

Felelősségű Társaság
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35512697
Postai cím: Kálvin Tér 4.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajoszentpeter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pere Attila
Telefon: +36 18199051
E-mail: pere.attila@kozut.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Sajószentpéter
Városi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
2

Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Körforgalom építése
Hivatkozási szám: EKR000038382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233128-2

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
útép. és vízelvez. munkák:
- aszfalt burk.bont.: 462 m3
- aszfalt útép.: 1576 m2
- aszfalt kerékpárút ép.: 394 m2
- térkő burkolatú járda ép.: 764 m2
- gyepesítés: 1020 m2
- térkő burk.bont.: 1,4 m3
- közúti jelzőt., új: 41 db
- csat.ép.: 91,5 fm
- aknaép.: 8 db
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Kiegészítő szójegyzék

- víznyelő aknaép.: 8 db
- burk.jelek kész. gép.: 112 m2
- burk.jelek felfest.: 65 m2
- közúti jt. kihely. (új): 41 db
- közúti útir.j. kihely. (4 db): 40 m2
- közúti jelzőt. oszlop betont.: 39 db
- csm. burk. gyalogátk.előtt: 1.275 m2
ÉMÁSZ KIF hál. kiv.:
- fa oszl. bont.: 3 db
- beton oszl. bont.: 4 db
- beton oszl. áll.a: 6 db
- vez. ép.: 230 fm
közvil. kiép.:
- tüzihorg. oszl. állítás: 9 db
- kábelfekt. árokba: 152 fm
- kábelvez. oszlopra: 16 fm
Telekom h. kivált.:
- földkiem.: 63 m3
- útburk. bont.: 19 m2
- útburk. helyreá.: 19 m2
- járdab. és helyreá.: 12 m2
- műa.v.cs. fekt. (110 mm): 190 fm
- vbszerk.csővéd. (15 cm): 35 m2
- kábelbont.: 100 fm
- kábelbeh.: 65 fm
Parisat kábelh. kivált.:
- kábelvez.oszl: 115 fm
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 139990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Körforgalom - Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45233128-2
45231400-9
45231600-1
45232130-2
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter 56, 2255, 142, 151/10 helyrajzi számú
ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
„Körforgalom építése a 26. számú és a 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó
közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása” című és TOP-3.1.1-15.BO1-2016-00020 azonosító
számú projekt építési munkák - Sajószentpéter Városi Önkormányzat:
- útépítés és vízelvezetési munkák: a gyalogos és kerékpáros létesítmények és az önkormányzati
utak területére eső, illetve az ahhoz csatlakozó közlekedési létesítmények, valamint a
kapubehajtók,
- ÉMÁSZ KIF hálózat kiváltása,
- közvilágítás kiépítése,
- T-com hálózat kiváltása,
- Parisat kábelhálózat kiváltása
Mennyiség:
- útépítés és vízelvezetési munkák:
- aszfalt burkolat bontás: 124 m3
- aszfalt útépítés: 201 m2
- aszfalt kerékpárút építés: 380 m2
- térkő burkolatú járda építés: 740 m2
- gyepesítés: 765 m2
- ÉMÁSZ KIF hálózat kiváltása
- fa oszlopok bontása: 3 db
- beton oszlopok bontása: 4 db
- beton oszlopok állítása: 6 db
- vezeték építés: 230 fm
- közvilágítás kiépítése:
- tüzihorganyzott oszlop állítás: 9 db
- kábelfektetés árokba: 152 fm
- kábelvezetés oszlopra: 16 fm
- Telekom hálózat kiváltás:
- földkiemelés: 63 m3
- útburkolat bontás (aszfalt, beton): 19 m2
- útburkolat helyreállítás (beton): 19 m2
- járdabontás és helyreállítás: 12 m2
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- műanyag védőcső fektetés (110 mm): 190 fm
- vb. szerkezet csővédelem (15 cm): 35 m2
- kábelbontás: 100 fm
- kábelbehúzás: 65 fm
- Parisat kábelhálózat kiváltása:
- kábelvezetés oszlopra: 115 fm
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint
engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
építési engedélye, iktatószám: BOT/02/61-17/2018. Jogerő: 2018. április 4.;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály engedélye az ÉMÁSZ KIF
hálózatkiváltás ügyében:
iktatószám: VM-195/2018, Véglegessé válás: 2018. április 13.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
többlettapasztalata: alszempontok: 30
2 2.1.Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban az 1.rész tekintetében előírt MV-KÉ v. MV-KÉ-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész
hónapban megadva 15
3 2.2.Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban az 1.rész tekintetében előírt MV-VI v. MV-VI-R
szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész
hónapban megadva 15
4 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 48 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás
időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Áfa nélkül, Ft-ban) Súlyszám - 105
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15.BO1-2016-00020
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési részszempont esetében szakmai többlettapasztalat tartamaként az ajánlatkérő az
értékelésben az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt adott jogosultság megszerzéséhez
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szükséges időtartamon felüli legfeljebb 60 hónapnyi időtartamot vesz figyelembe. A szakmai
többlettapasztalat értékelésére vonatkozó további információk a közbeszerzési
dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Körforgalom - Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45232130-2
45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

45233128-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter 56, 1685, 1616, 1458/1, 02, 2255, 2456,
2497/2, 2512, 151/10 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
„Körforgalom építése a 26. számú és a 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó
közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása” című és TOP-3.1.1-15.BO1-2016-00020 azonosító
számú projekt építési munkák - Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
- útépítés és vízelvezetési munkák: a 26 és 27 számú utak kiemelt szegélyei közötti út területek és a
körforgalom körpályája.
Mennyiség:
- útépítés és vízelvezetési munkák:
- aszfalt burkolatbontás: 338 m2
- térkő burkolatbontás: 1,4 m3
- aszfalt útépítés: 1.375 m2
- aszfalt kerékpárút építés: 14 m2
- térkő burkolatú járdaépítés: 24 m2
- közúti jelzőtáblák, új: 41 db
- csatornaépítés (beton és pvc): 91,5 fm
- aknaépítés: 8 db
- víznyelő aknaépítés: 8 db
- gyepesítés: 255 m2
- burkolati jelek készítése géppel: 112 m2
- burkolati jelek felfestése: 65 m2
- közúti jelzőtáblák kihelyezés (új): 41 db
- közúti útirányjelzők kihelyezés (4 db): 40 m2
- közúti jelzőtábla oszlop betontuskóval: 39 db
- csúszásmentes burkolat gyalogátkelőhelyek előtt (living road): 1.275 m2
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint
engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
építési engedélye, iktatószám: BOT/02/61-17/2018. Jogerő: 2018. április 4.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály engedélye az ÉMÁSZ KIF
hálózatkiváltás ügyében:
iktatószám: VM-195/2018, Véglegessé válás: 2018. április 13.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban a 2.rész tekintetében előírt
MV-KÉ v. MV-KÉ-R szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának
időtartama egész hónapban megadva 30
2 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 48 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás
időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Ajánlati ár (Áfa nélkül, Ft-ban) Súlyszám - 105
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15.BO1-2016-00020
II.2.9) További információ:
A 2. értékelési részszempont esetében szakmai többlettapasztalat tartamaként az ajánlatkérő az
értékelésben az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt adott jogosultság megszerzéséhez
szükséges időtartamon felüli legfeljebb 60 hónapnyi időtartamot vesz figyelembe. A szakmai
többlettapasztalat értékelésére vonatkozó további információk a közbeszerzési
dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 1 Elnevezés: Körforgalom - Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
9

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053-4-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49726698
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75340000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útép.és
vízelv.,ÉMÁSZ KIF h, Közvil. T-com hálózat és Parisat kábelh. Szállítási feladatok, Minősítési-,
minőségi-, labor-, és
egyéb vizsgálatokkal kapcs. Es. terv.és terv.műv.Es. szakértői f.,Szakf.,Hulladékk.,Őrzés-véd.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42091134
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Postai cím: Pataki Utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11068226205
Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772205
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 2 Elnevezés: Körforgalom - Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053-4-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62538810
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útép.és
vízelv.,Szállítási feladatok, Minősítési-, minőségi-, labor-, és egyéb vizsgálatokkal kapcs., Es.
geod. fel., Es. terv., és
terv.műv., Es.szakértői fel., Szakfelügyeletek, Hulladékkezelés, Őrzés-védelmi feladatok
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772205
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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