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Zirc Városi Önkormányzat
Zirc, 1901, 0212/2, 0216/20, 0217, 02, 07/42, 03/1,
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Teljesítés helye:

2373, 2371, 2370, 2369, 2368, 2367, 2366, 2365/1,
2372, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360/3, 2359/2, 2357/2
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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű
Nyertes ajánlattevő:

Társaság;STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű

Ajánlatkérő típusa:

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: Zirc Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61779820
Postai cím: Március 15. Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 88593705
E-mail: palyazat@zirc.hu
Fax: +36 88414475
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (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
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
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Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001409792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lásd a II.2.4) pontokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 379819353 (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)
Elnevezés: Kerékpárút építése Zirc és Kardosrét között
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Zirc, 1901, 0212/2, 0216/20, 0217, 02, 07/42, 03/1, 07/12,
0230, 0233/1, 0234, 2357/1, 2388, 2387, 2384, 2373, 2371, 2370, 2369, 2368, 2367, 2366, 2365/1, 2372,
2364, 2363, 2362, 2361, 2360/3, 2359/2, 2357/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 azonosítószámú
projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében Kerékpárút építése Zirc és Kardosrét
között az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek
szerint:
A tervezett nyomvonal hossza 1.959 m külterületen.
A Cuha patak mellett meglévő gyalog- és kerékpárútból kiindulva új híd létesítésével elválasztott
gyalog- és kerekpárút létesül a 82. számú főút melletti ipartelepig. A vasúti szintbeni átvezetés
labirintkorláttal kerül biztosításra. A biztonságos átvezetés érdekében a főúton gyalogos átkelőhely
és kerékpáros átvezetés létesül. Az ipartelep bejárónál a buszöböl peron része átépítésre kerül és
innentől kerékpárútként folytatódik a létesítmény a 0+805 km szelvényig. A Dudar felé tartó
iparvasúti vágány szintén labirintkorlátos biztosítással kerül kiépítésre. A 0+805 km szelvénytől
Kardosrét településrészig vegyes használatú mezőgazdasági út kerül kiépítésre, kitérők
alkalmazásával. Kardosrét belterületén elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerül kiépítésre a
Cuha utcáig.
Ezen belül: - elválasztott, "K" szegéllyel, gyalog- és kerékpárút 415 m; 4,0 m hasz. szélesség
- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 30 m; 4,0 m használati szélesség
- kétirányú (2x1 haladósáv) kerékpárút 330 m; 2,25 m használati szélesség
- vegyes használatú mezőgazdasági út 490 m hosszban, 3,0 m sáv szélesség, 1,0 1,0 m padkával
- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 195 m; 2,75 m használati szélesség
- acél hullámlemez műtárgy a Cuha-patak felett 5,00 fm hosszban;
használati szélesség 4,0 m (2x1 kerékpár 2,25 m + 0,25 + 2x1 gyalogos 1,5 m)
- 11. (Győr-Veszprém) és 11A (Zirc-Dudar) számú vasútvonalak keresztezése
gumielemes burkolattal, átjárók szélessége 4,5 m, biztosítás módja
labirint korlát,
- 82. sz. főút keresztezés kijelölt gyalogos-átkelőhely és külön kerékpáros
átvezetéssel, közvilágítással
A beruházás megvalósítása építési engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36
hónap) 10
3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
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-VE1-2016-00018
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Alkotmány utca közlekedésbiztonsági korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Zirc, Alkotmány utca 1892, 1364/22, 1906/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 azonosítószámú
projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági
korszerűsítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban
részletezettek szerint:
A projekt keretében felújításra kerül a Zirc, Alkotmány utca 0+000 és 0+328 km szelvények között. A
meglévő autóbusz megállóhely autóbuszöbölbe kerül elhelyezésre. A murvás felületű parkolóban az
utca burkolatához csatlakozó szilárd burkolatú várakozó helyek kerülnek kialakításra. Az Alkotmány
utca és 82. számú főút csomópontja átépítésre kerül oly módon, hogy mindkét kanyarodó iránynak
külön forgalmi sáv kerül kiépítésre a meglévő út szélesítésével. A csomópont környezetében az út
kiépítéssel egyidejűleg új járda is épül. A burkolatra hulló csapadékvíz a tervezett
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csapadékcsatornába kerül bevezetésre a mélypontokon kiépítésre kerülő víznyelőkön keresztül.
Útburkolat felújítás:
0+008 - 0+220 km szelvények: kiemelt szegélyek között 7,0 méter burkolat, a csomópontban 3,0
méter balra forduló sávval bővítve. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 2-5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
kiegyenlítés.
0+220 - 0+380 km szelvények: 7,0 méter burkolat, 5,0 új parkolósáv. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg,
2-5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítés.
Csomópont építés:
csomópont bővítése balra kanyarodó sávval. Felállósáv hossza 40,0 méter, szélessége 3,0 méter.
Forgalmi sávok szélessége 3,50 méter. Bővítés rétegrendje: 5 cm AC-11 kopóréteg, 6 cm AC-16
kötőréteg, 10 cm AC-32 alapréteg, 20 cm szórt alap FZKA0/45, 20 cm ágyazat M22.
Parkoló építés:
száma 27+3 db. Normál parkoló 27 db 2,50 x 5,00 méter, akadálymentes parkoló 3 db 3,50 x 5,00
méter. Kialakítása merőleges. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, AC-22 aszfalt alapréteg, 20 cm szórt alap
FZKA0/45, 20 cm ágyazat.
Autóbuszöböl:
Felállási hossz 20,00 méter, burkolat szélessége 3,00 méter, szegély hajlása bejáratnál 1:7, kijáratnál
1:5, peron hossza 20,00 méter, peron szélessége 2,50 méter. 10 cm térkő, 3 cm ágyazat, 20 cm bazalt
beton, 25 cm ágyazat.
Járda:
Hossza 160,00 méter, szélessége 2,50 méter
Gyalogos-átkelőhelyek:
0+009 km és 0+193 km szelvényekben, felállóhely mérete 2,50 x 3,00 méter
Csapadékvíz elvezetés:
D 500 mm KG-PVC csatorna 177,00 méter, D 200 KG-PVC bekötés 39 méter, D 200 KG-PVC bekötés
parkolónál 14 méter, D 100 cm akna 9 db, 50x50 cm víznyelő akna 8 db
A beruházás megvalósítása építési engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36
hónap) 10
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3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
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-VE1-2016-00018
II.2.9) További információ:
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
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
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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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: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút építése Zirc és Kardosrét között
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 319799205
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 319479148
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: Bontási- és
építéselőkészítési munkák költségvetési fejezet egyes tételei, alépítményi munkák összesen
költségvetési fejezete egyes tételei, felépítményi munkák összese költségvetési fejezet egyes
tételei, vízépítési munkák összes költségvetési fejezet egyes tételei, támfalépítési munkák
összesen költségvetési fejezet egyes tételei, Folytatást lásd: VI.1.5) További információk pont.
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)
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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: TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83151835
Postai cím: Alkotás Utca 50. C. ép. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25003440243
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Alkotmány utca közlekedésbiztonsági korszerűsítése
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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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63259398
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60340205
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)
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(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: Felvonulási
létesítmények költségvetési fejezet egyes tételei, dúcolás, földpartmegtámasztás költségvetési
fejezet egyes tételei, víztelenítés költségvetési fejezet egyes tételei, irtás, föld és sziklamunka
költségvetési fejezet egyes tételei, falazás és egyéb kőműves munkák költségvetési fejezet
egyes tételei, Folytatást lásd: VI.1.5) További információk pont.
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:
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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: TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83151835
Postai cím: Alkotás Utca 50. C. ép. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25003440243
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
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Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
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:
2019/12/06 (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:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása az 1. rész tekintetében: közműépítési
munkák összesen költségvetési fejezet egyes tételei, forgalomtechnika összesen költségvetési
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fejezet egyes tételei, ideiglenes forgalomtechnikai munkák költségvetési fejezet egyes tételei,
befejező munkák költségvetési fejezet egyes tételei, vasútépítési munkák költségvetési fejezet egyes
tételei, közvilágítás kiépítés költségvetési fejezet egyes tételei, építési anyagok fuvarozása.
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása a 2. rész tekintetében: közmű
csatornaépítés költségvetési fejezet egyes tételei, útburkolat alap és makadámburkolat készítése
költségvetési fejezet egyes tételei, kőburkolat készítése költségvetési fejezet egyes tételei,
bitumenes alap és makadámburkolat készítése költségvetési fejezet egyes tételei, út- és vasúti
pályatartozékok készítése költségvetési fejezet egyes tételei, építési anyagok fuvarozása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (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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