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FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV
Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt
Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű
Társaság;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV
Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda Kft.;Via Futura Mérnöki,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda Kft.;FLAVUS
Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV Építőmérnöki
Korlátolt Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság;FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;FŐMTERV Mérnöki Tervező
Zrt.;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;UTIBER Közúti Beruházó
Kft;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;UTIBER Közúti Beruházó Kft;RODEN Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;PARTNER Mérnöki
Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;UTIBER
Közúti Beruházó Kft;Pannonway Építő Kft.;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező,
Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;UTIBER Közúti

Nyertes ajánlattevő:

Beruházó Kft;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;UTIBER Közúti Beruházó Kft;PARTNER
Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;UTIBER Közúti Beruházó Kft;PARTNER Mérnöki Iroda Tervező,
Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;UTIBER Közúti
Beruházó Kft;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;TURA-Terv
Mérnökiroda Kft.;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató
Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda Kft.;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság;FLAVUS
Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV Építőmérnöki
Korlátolt Felelősségű Társaság;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság;Via
Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda
Kft.;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV
Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt
Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű
Társaság;FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SPECIÁLTERV
Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda Kft.;RODEN Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság;Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság;RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő típusa:

Közjogi intézmény
2

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

országos közutak üzemeltetése

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 304928514
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
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Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2021-2025 évekhez kapcsolódó uniós tervezés KM
Hivatkozási szám: EKR000394772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós fejlesztési és felújítási
munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 6 részben (Észak ALföld
és KDKM régiók)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 867514254 (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 vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
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II.2.1)
Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága
(4025 Debrecen, Barna u. 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban" tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4908
Út neve: Debrecen - Martinka - Hajdúsámson összekötő út
Kezdő km szelvény: 1+200
Záró km szelvény: 6+000
Beavatkozási hossz (m): 4800
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
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- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 41.200.000 Ft/év és
legalább 12.360.000 Ft/káresemény .
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 3 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4127 j. ök. út 41+400-45+030 km
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4127
Út neve: Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötő út
Kezdő km szelvény: 41+400
Záró km szelvény: 45+030
Beavatkozási hossz (m): 3630
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Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 24 690 000,- Ft/év és
legalább 7 410 000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 4 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4127 j. ök. út 36+096-39+400 km
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4127
Út neve: Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötő út
Kezdő km szelvény: 36+096
Záró km szelvény: 39+400
Beavatkozási hossz (m): 3304
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
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 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 30 650 000,- Ft/év és
legalább 9 200 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 3 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 41135 j. Zajta bekötő út
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
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Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 41135
Út neve: Zajta bekötő út
Kezdő km szelvény: 1+800
Záró km szelvény: 1+1857
Beavatkozási hossz (m): 1057
Útkategória/híd: bekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 6 070 000,- Ft/év és
legalább 1 820 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4103 j. Székely-Apagy összekötő út
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4103
Út neve: Székely-Apagy összekötő út
Kezdő km szelvény: 8+885
Záró km szelvény: 12+144
Beavatkozási hossz (m): 3259
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
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 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 21 710 000,- Ft/év és
legalább 6 510 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4127 j. Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima ök. út
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4127
Út neve: Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötő út
Kezdő km szelvény: 45+030
Záró km szelvény: 46+436
Beavatkozási hossz (m): 1406
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 8 210 000,- Ft/év és
legalább 2 460 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(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 kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 3 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4923
Út neve: Porcsalma-Tyukod összekötő út
Kezdő km szelvény: 2+995
Záró km szelvény: 6+350
Beavatkozási hossz (m): 3355
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
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fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 23 880 000,- Ft/év és
legalább 7 160 000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4917
Út neve: Őr-Terem összekötő út
Kezdő km szelvény: 13+269
Záró km szelvény: 16+440
Beavatkozási hossz (m): 3171
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 18 820 000,- Ft/év és
legalább 5 650 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
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esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 471. sz. Debrecen-Mátészalka II. rendű főút
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 471
Út neve: Debrecen-Mátészalka II. rendű főút
Kezdő km szelvény: 56+810
Záró km szelvény: 58+262
Beavatkozási hossz (m): 1452
Útkategória/híd: II. rendű főút
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
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dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 10 820 000,- Ft/év és
legalább 3 250 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: 4905 j. Vámospércs-Nyírlugos összekötő út
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4905
Út neve: Vámospércs-Nyírlugos összekötő út
Kezdő km szelvény: 22+715
Záró km szelvény: 25+305
Beavatkozási hossz (m): 2590
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
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A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 17 890 000,- Ft/év és
legalább 5 370 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 49147 j. Ludastó bekötőút
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 49147
Út neve: Ludastó bekötőút
Kezdő km szelvény: 1+250
Záró km szelvény: 3+250
Beavatkozási hossz (m): 2000
Útkategória/híd: bekötőút
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A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 11 680 000,- Ft/év és
legalább 3 500 000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
21

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 81116 j. Magyaralmás bekötő út
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei
Igazgatósága
(8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 81116
Út neve: Magyaralmás bekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 4+100
Beavatkozási hossz (m): 4100
Útkategória/híd: bekötő út
A tervezési feladat jelen részben engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
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- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 32.040.000,- Ft/év és
legalább 9.610.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 3 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 6204 j. Ercsi-Martonvásár összekötő út
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei
Igazgatósága
(8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 6204
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Út neve: Ercsi-Martonvásár összekötő út
Kezdő km szelvény: 4+240
Záró km szelvény: 7+350
Beavatkozási hossz (m): 3110
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 36.510.000,- Ft/év és
legalább 10.950.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4629 Törökszentmiklós-Martfű összekötő út
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4629
Út neve: Törökszentmiklós-Martfű összekötő út
Kezdő km szelvény: 7+074
Záró km szelvény: 9+400
Beavatkozási hossz (m): 2320
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
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 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 18.720.000,- Ft/év és
legalább 5.620.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4633 Martfű-Cserkeszőlő összekötő út
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4633
Út neve: Martfű-Cserkeszőlő összekötő út
Kezdő km szelvény: 13+937
Záró km szelvény: 14+937
Beavatkozási hossz (m): 1008
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 6.850.000,- Ft/év és
legalább 2.060.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(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 kritérium – 1 keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4513 Csépa-Csongrád összekötő út
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4513
Út neve: Csépa-Csongrád összekötő út
Kezdő km szelvény: 1+655
Záró km szelvény: 2+655
Beavatkozási hossz (m): 1004
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részbennem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
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fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 6.830.000,- Ft/év és
legalább 2.050.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei
Igazgatósága
(8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák
tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 63105
Út neve: Mezőszentgyörgy bekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 5+000
Beavatkozási hossz (m): 5000
Útkategória/híd: bekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció
tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát
legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani, mely a szerződéshez
fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
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A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 40.000.000,- Ft/év
és legalább 12.000.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 3 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 62117 j. Felsőkörtvélyes bekötő út
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei
Igazgatósága
(8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 62117
Út neve: Felsőkörtvélyes bekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 0+840
Beavatkozási hossz (m): 840
Útkategória/híd: bekötő út
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A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 6.310.000,- Ft/év és
legalább 1.890.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 62315 j. Sárosd állomáshoz vezető út
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei
Igazgatósága
(8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 62315
Út neve: Sárosd állomáshoz vezető út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 1+190
Beavatkozási hossz (m): 1190
Útkategória/híd: állomáshoz vezető út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
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- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 7.960.000,- Ft/év és
legalább 2.390.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 73115 j. Szentgál bekötő út
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága
(8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 73115
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Út neve: Szentgál bekötő út
Kezdő km szelvény: 1+700
Záró km szelvény: 6+900
Beavatkozási hossz (m): 5200
Útkategória/híd: bekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 27.000.000,- Ft/év és
legalább 8.100.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 7308 j. Bakonygyepes
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága
(8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 7308
Út neve: Bakonygyepes - Tótvázsony összekötő út
Kezdő km szelvény: 5+000
Záró km szelvény: 10+838
Beavatkozási hossz (m): 5838
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
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- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 29.390.000,- Ft/év és
legalább 8.820.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága
(8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 7307
Út neve: Aszófő - Tótvázsony összekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 13+810
Beavatkozási hossz (m): 13769
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 61.380.000,- Ft/év és
legalább 18.410.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(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 kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 7346 j. Ábrahámhegy
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága
(8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 7346
Út neve: Ábrahámhegy - Kékkút összekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 2+450
Beavatkozási hossz (m): 2450
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
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fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 14.740.000,- Ft/év és
legalább 4.420.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 8412 j. Várkesző
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága
(8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 8412
Út neve: Várkesző - Vönöck összekötő út
Kezdő km szelvény: 4+609
Záró km szelvény: 8+510
Beavatkozási hossz (m): 3901
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 19.890.000,- Ft/év és
legalább 5.970.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
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esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 8411j.Somlóvásárhely-Nemesszalók-Szergény össz. út
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága
(8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 8411
Út neve: Somlóvásárhely - Nemesszalók - Szergény összekötő út
Kezdő km szelvény: 0+005
Záró km szelvény: 3+700
Beavatkozási hossz (m): 3795
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
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dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 15.810.000,- Ft/év és
legalább 4.740.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: 4809 j. Sáránd-Létavértes ök. út 0+060-5+300
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága
(4025 Debrecen, Barna u. 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4809
Út neve: Sáránd - Létavértes összekötő út
Kezdő km szelvény: 0+060
Záró km szelvény: 5+300
Beavatkozási hossz (m): 5240
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
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A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 33.340.000 Ft/év és
legalább 10.000.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4805 j. Debrecen-Bihartorda ök. út 33+700-39+079
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága
(4025 Debrecen, Barna u. 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4805
Út neve: Debrecen - Bihartorda összekötő út
Kezdő km szelvény: 33+700
Záró km szelvény: 39+079
Beavatkozási hossz (m): 5341
Útkategória/híd: összekötő út
45

A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 34.390.000 Ft/év és
legalább 10.320.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4211 j. Püspökladány-Sárrétudvari 12+900-14+900
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága
(4025 Debrecen, Barna u. 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4211
Út neve: Püspökladány- Sárrétudvari
Kezdő km szelvény: 12+900
Záró km szelvény: 14+900
Beavatkozási hossz (m): 2000
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
47

- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 16.140.000 Ft/év és
legalább 4.840.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3317 j. Hajdúnánás-Nyíregyháza 30+495-34+436
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága
(4025 Debrecen, Barna u. 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3317
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Út neve: Hajdúnánás - Nyíregyháza
Kezdő km szelvény: 30+495
Záró km szelvény: 34+436
Beavatkozási hossz (m): 3937
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 22.520.000 Ft/év és
legalább 6.760.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 33112 j. Pród bekötő út 0+000-0+675
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága
(4025 Debrecen, Barna u. 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 33112
Út neve: Pród bekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 0+675
Beavatkozási hossz (m): 675
Útkategória/híd: bekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
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- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 4.840.000 Ft/év és
legalább 1.450.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3631 Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3631
Út neve: Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út
Kezdő km szelvény: 7+414
Záró km szelvény: 12+000
Beavatkozási hossz (m): 4586
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 19.810.000,- Ft/év és
legalább 5.940.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(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 kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3631 Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3631
Út neve: Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út
Kezdő km szelvény: 1+290
Záró km szelvény: 5+414
Beavatkozási hossz (m): 4124
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
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fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 17.810.000,- Ft/év és
legalább 5.340.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 36314 Tiszalök révhez vezető út
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 36314
Út neve: Tiszalök révhez vezető út
Kezdő km szelvény: 0+400
Záró km szelvény: 0+840
Beavatkozási hossz (m): 440
Útkategória/híd: út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 2.820.000,- Ft/év és
legalább 850.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
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esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 3 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3635 Belegrád-Tamásbokor összekötő út
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3635
Út neve: Belegrád-Tamásbokor összekötő út
Kezdő km szelvény: 0+000
Záró km szelvény: 1+360
Beavatkozási hossz (m): 1360
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
56

dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 7.940.000,- Ft/év és
legalább 2. 380.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: 4103 Székely-Apagy összekötő út
Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4103
Út neve: Székely-Apagy összekötő út
Kezdő km szelvény: 4+978
Záró km szelvény: 8+885
Beavatkozási hossz (m): 3907
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
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A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 26.340.000,- Ft/év és
legalább 7.900.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3834 Nyíregyháza-Dobrád-Kékcse összekötő út_1
Rész száma: 36
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3834
Út neve: Nyíregyháza-Dobrád-Kékcse összekötő út
Kezdő km szelvény: 19+000
Záró km szelvény: 19+950
Beavatkozási hossz (m): 950
Útkategória/híd: összekötő út
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A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 8.200.000,- Ft/év és
legalább 2.460.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3834 Nyíregyháza-Dobrád-Kékcse összekötő út_2
Rész száma: 37
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3834
Út neve: Nyíregyháza-Dobrád-Kékcse összekötő út
Kezdő km szelvény: 20+075
Záró km szelvény: 21+100
Beavatkozási hossz (m): 1025
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
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 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 7.440.000,- Ft/év és
legalább 2. 230.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3827 Nyírbogdány-Dombrád összekötő út
Rész száma: 38
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3827
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Út neve: Nyírbogdány-Dombrád összekötő út
Kezdő km szelvény: 14+369
Záró km szelvény: 16+758
Beavatkozási hossz (m): 2389
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
 a szerződő neve/ címe,
 a biztosított neve/címe,
 kötvényszám,
 kockázatviselés kezdete,
 kockázatviselés vége,
 biztosított tevékenység,
 kártérítési limit évente,
 kártérítési limit káronként,
 biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
 kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
 díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 16.280.000,- Ft/év és
legalább 4.880.000,-Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott további
szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3224 j. Szolnok-Tiszasüly ök. út 5+460-7+560
Rész száma: 39
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3224
Út neve: Szolnok-Tiszasüly összekötő út
Kezdő km szelvény: 5+460
Záró km szelvény: 7+560
Beavatkozási hossz (m): 2074
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
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- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 14.100.000 Ft/év és
legalább 4.230.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3226 j. Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly 2+255-4+937
Rész száma: 40
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3226
Út neve: Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly összekötő út
Kezdő km szelvény: 2+255
Záró km szelvény: 4+937
Beavatkozási hossz (m): 2679
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 18.220.000 Ft/év és
legalább 5.470.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(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 kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3226 j. Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly 6+197-7+642
Rész száma: 41
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3226
Út neve: Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly összekötő út
Kezdő km szelvény: 6+197
Záró km szelvény: 7+642
Beavatkozási hossz (m): 1438
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
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fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 13.180.000 Ft/év és
legalább 3.950.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Rész száma: 42
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága
(5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása Észak-Alföld régióban " tárgyú
keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 3217
Út neve: Kunhegyes-Tiszaszőlős összekötő út
Kezdő km szelvény: 3+000
Záró km szelvény: 7+170
Beavatkozási hossz (m): 4169
Útkategória/híd: összekötő út
A tervezési feladat jelen részben nem engedélyköteles.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 28.350.000 Ft/év és
legalább 8.510.000 Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
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esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4601 Budapest-Tiszakécske összekötő út
Rész száma: 43
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága
(1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4601
Út neve: Budapest-Tiszakécske összekötő út
Kezdő km szelvény: 78+798
Záró km szelvény: 81+750
Beavatkozási hossz (m): 2952
Útkategória/híd: összekötő út
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
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keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 17.650.000,- Ft/év és
legalább 5.300.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4611 Abony-Nagykőrös összekötő út
Rész száma: 44
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága
(1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő uniós
fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúl és
Közép-Magyarország régióban " tárgyú keretmegállapodás alapján.
Tervezési feladat (a felelősségbiztosításban feltüntetendő):
Útszám: 4611
Út neve: Abony-Nagykőrös összekötő út
Kezdő km szelvény: 1+195
Záró km szelvény: 4+100
Beavatkozási hossz (m): 2905
Útkategória/híd: összekötő út
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervezési diszpozíció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási
szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatra vagy meglévő
keret-felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy annak fedezeti körébe vonja a jelen szerződés
keretében elvégzendő tervezési feladatot (fedezetigazolás).
Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvény és/vagy a biztosító által kiállított
fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírásáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül.
A felelősségbiztosítási kötvényből és/vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak:
- a szerződő neve/ címe,
- a biztosított neve/címe,
- kötvényszám,
- kockázatviselés kezdete,
- kockázatviselés vége,
- biztosított tevékenység,
- kártérítési limit évente,
- kártérítési limit káronként,
- biztosított tevékenységként a tervezési feladatnak a felhívás jelen pontja szerinti pontos
megnevezése,
- kiterjesztett kárbejelentési időszak (nem dátumszerűen),
- díjrendezettség időpontja (dátumszerűen).
A felelősségbiztosítás előírt mértéke jelen szerződés vonatkozásában legalább 22.740.000,- Ft/év és
legalább 6.820.000,- Ft/káresemény.
Az előírt kiterjesztett kárbejelentési időszak: a mindenkori végteljesítéstől számított 3 év.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertessége
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esetén rendelkezni fog. Több ajánlati részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb
mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A keretmegállapodásos eljárás első részében be nem mutatott
további szakemberek száma (fő, min. 0 fő - max. 2 fő) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 119 - 314586
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
74

Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41196000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41172000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 4127 j. ök. út 41+400-45+030 km
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
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Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24691200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24691200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 4127 j. ök. út 36+096-39+400 km
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30648760
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30626360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 41135 j. Zajta bekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6067180
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6024900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 4103 j. Székely-Apagy összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
81

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21707840
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21683910
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 4127 j. Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima ök. út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8211040
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8211040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23875920
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23765450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
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Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18816480
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18500724
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: 471. sz. Debrecen-Mátészalka II. rendű főút
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13842217241
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10817400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10599600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: 4905 j. Vámospércs-Nyírlugos összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
89

Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17887500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17829050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: 49147 j. Ludastó bekötőút
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11680000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11640000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: 81116 j. Magyaralmás bekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32043500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32025000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: 6204 j. Ercsi-Martonvásár összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36510300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36404500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: 4629 Törökszentmiklós-Martfű összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18722400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18560000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: 4633 Martfű-Cserkeszőlő összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6854400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6804000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: 4513 Csépa-Csongrád összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
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Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6827200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6777000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
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tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: 62117 j. Felsőkörtvélyes bekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
102

2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6312600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6266400
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: 62315 j. Sárosd állomáshoz vezető út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7963740
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7288750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20 Rész száma: 20 Elnevezés: 73115 j. Szentgál bekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27003600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26988400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 21 Rész száma: 21 Elnevezés: 7308 j. Bakonygyepes
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13099581220
Postai cím: Batsányi J. U. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Internetcím(ek): (URL) www.pannonway.hu
Fax: +36 92598757
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29396320
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29396320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 22 Rész száma: 22 Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61388000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61319200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 23 Rész száma: 23 Elnevezés: 7346 j. Ábrahámhegy
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
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Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14745100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14676800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 24 Rész száma: 24 Elnevezés: 8412 j. Várkesző
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19895100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19505000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 25 Rész száma: 25 Elnevezés: 8411j.Somlóvásárhely-Nemesszalók-Szergény össz.
út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11475464211
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu
Telefon: +36 303006580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34512781
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15813000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15774000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 26 Rész száma: 26 Elnevezés: 4809 j. Sáránd-Létavértes ök. út 0+060-5+300
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
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Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33344240
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33338030
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 27 Rész száma: 27 Elnevezés: 4805 j. Debrecen-Bihartorda ök. út 33+700-39+079
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
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E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34388260
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34379200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 28 Rész száma: 28 Elnevezés: 4211 j. Püspökladány-Sárrétudvari 12+900-14+900
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16140000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16120000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29 Rész száma: 29 Elnevezés: 3317 j. Hajdúnánás-Nyíregyháza 30+495-34+436
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
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Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22518700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22518700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30 Rész száma: 30 Elnevezés: 33112 j. Pród bekötő út 0+000-0+675
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4840860
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4840860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 31 Rész száma: 31 Elnevezés: 3631 Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
125

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19811520
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19765660
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 32 Rész száma: 32 Elnevezés: 3631 Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17815680
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17815680
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

127

(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 33 Rész száma: 33 Elnevezés: 36314 Tiszalök révhez vezető út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
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Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2818100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2818100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 34 Rész száma: 34 Elnevezés: 3635 Belegrád-Tamásbokor összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25312652243
Postai cím: Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@flavus.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) www.flavus.hu
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
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E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7942400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7942400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 35 Rész száma: 35 Elnevezés: 4103 Székely-Apagy összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26339900
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26304540
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 36 Rész száma: 36 Elnevezés: 3834 Nyíregyháza-Dobrád-Kékcse összekötő út_1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
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Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8196540
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8151380
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37 Rész száma: 37 Elnevezés: 3834 Nyíregyháza-Dobrád-Kékcse összekötő út_2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7441500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7400500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 38 Rész száma: 38 Elnevezés: 3827 Nyírbogdány-Dombrád összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16276920
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16187240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 39 Rész száma: 39 Elnevezés: 3224 j. Szolnok-Tiszasüly ök. út 5+460-7+560
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14103200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13999500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 40 Rész száma: 40 Elnevezés: 3226 j. Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly 2+255-4+937
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
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Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18217200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18083250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.

141

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41 Rész száma: 41 Elnevezés: 3226 j. Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly 6+197-7+642
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
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E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13183584
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13114560
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 42 Rész száma: 42 Elnevezés: Tervezés KM 2021-2025
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28349200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28140750
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43 Rész száma: 43 Elnevezés: 4601 Budapest-Tiszakécske összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
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Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17650200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17647200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 44 Rész száma: 44 Elnevezés: 4611 Abony-Nagykőrös összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13188409241
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22746150
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22717100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az alvállalkozók
tekintetében a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Észak-Alföld régió:
Ajánlatkérő az alábbi nyertes ajánlattevőkkel kötötte meg a keretmegállapodást:
a.) FLAVUS Kft.(1225 Budapest, Nagytétényi út 254.adószám:25312652-2-43), SPECIÁLTERV Kft.(1134
Budapest, Kassák Lajos u. 81.adószám:11901486-2-41)
b.) FŐMTERV Zrt.(1024 Budapest, Lövőház u. 37.adószám:13842217-2-41)
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c.) Roden Kft (1089Bp Villám u.13 adószám:10624672-2-42) és Bokút-Terv Kft (1033Bp Bogdáni út
5. 3/7 adószám:13188409-2-41)
d.) TURA-Terv Kft (1145Bp Gyarmat u.30 adószám:12602908-2-42) és VIA FUTURA Kft (1111Bp Zenta
u.1 mfsz 3. adószám:13260534-2-43)
e.) UVATERV Zrt.(1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.adószám:10867156-2-43)
Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország régió:
Ajánlatkérő az alábbi nyertes ajánlattevőkkel kötötte meg a keretmegállapodást:
a.) Pannonway Kft (8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9. adószám:13099581-2-20)
b.) Roden Kft (1089Bp Villám u.13 adószám:10624672-2-42) és Bokút-Terv Kft (1033Bp Bogdáni út
5. 3/7 adószám:13188409-2-41)
c.) TURA-Terv Kft (1145Bp Gyarmat u.30 adószám:12602908-2-42) és VIA FUTURA Kft (1111Bp Zenta
u.1 mfsz 3. adószám:13260534-2-43)
d.) UNITEF'83 Zrt (1119 Bp Bornemissza tér12 adószám:12108129-2-43)
e.) UTIBER Kft (1115Bp Csóka u.7-13 adószám:10554885-2-43 ) és PARTNER Kft (2800Tatabánya
Bárdos lakópark 2/c fsz3 adószám:11475464-2-11)
Alvállalkozókra vonatkozó információk:
1-44. részekben valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele, de még nem ismert.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós 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
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
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Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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