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Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.; adószáma: 
11117801-2-07) és Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11.
; adószáma: 14648322-2-07) Közös Ajánlattevők ajánlata az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár 5%-os tartalékkeret nélkül (HUF) 274.788.330,- Az 
M/1. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 73 Az M/2. követelmény igazolására bemutatott 
szakembernek az „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet 

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Repkény Utca 7.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

65A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna (V-6-0) felújítása a TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, XVII. fejezet

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

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

742.40BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

891.50SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

953.80Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 
13961149-2-44 ) és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Szlovák utca 6.; adószáma: 24105099-2-07) Közös Ajánlattevők ajánlata az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár 5%-os tartalékkeret nélkül (HUF) 
256.767.819,- Az M/1. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 36 Az M/2. követelmény 
igazolására bemutatott szakembernek az „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó 
szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 36 Az M/3. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az 
„MV-M” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban 
megadva, 0-36 hónap) 36

13961149244Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 73.

Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek 
mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár 5%-os tartalékkeret nélkül (HUF) 406.000.000,- Az M/1. követelmény igazolására 
bemutatott szakembernek az „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai 
többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 48 Az M/2. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-KÉ
” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-
36 hónap) 49 Az M/3. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-M” jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 90

10381328241BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs Utca 29.

Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek 
mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár 5%-os tartalékkeret nélkül (HUF) 303.900.000,- Az M/1. követelmény igazolására 
bemutatott szakembernek az „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai 
többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 36 Az M/2. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-KÉ
” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-
36 hónap) 36 Az M/3. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-M” jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 36

10572795241SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros Utca 
13.

tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) 39 Az M/3. követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „MV-M” 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-
36 hónap) 43
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A STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.) Ajánlattevő ajánlatát
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő 
által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt igazolási mód szerinti - 
hiánypótlási felhívásban is előírt - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát az M/3. alkalmassági követelményre bemutatott 
szakember vonatkozásában a hiánypótlási határidőre nem csatolta be. Az ajánlatba becsatolt aláírás nélküli szakmai 
önéletrajzból nem állapítható meg hitelt érdemlően, hogy az abban bemutatott projektekben végzett feladatokat a feltüntetett 
szakember látta el.

12961555443STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (
Infopark D épület) Utca 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 
13961149-2-44 ) és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Szlovák utca 6.; adószáma: 24105099-2-07) Közös Ajánlattevők Nettó ajánlati ár 5%-os tartalékkeret nélkül (HUF) 256.767.819,- 
Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 
13961149-2-44 ) és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Szlovák utca 6.; adószáma: 24105099-2-07) Közös Ajánlattevők tették az összességében legelőnyösebb ajánlatot az ajánlati 
felhívás II.2.5), valamint a VI.3.8.) és a VI.3.9.) pontjaiban előírt értékelési szempontra – a legjobb ár-érték arány – tekintettel 
1000,00 pontszámmal.

13961149244Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai 
Út 73.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ár esetén a fordított, a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai többlet tapasztalata kritérium kapcsán egyenes 
arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán), további info az ajánlati dokumentációban.

Előkészítő munkák (szakfelügyeletek, stb.) egyes részfeladatai; Felvonulási munkák, organizáció (iroda, konténer, mobil 
illemhelyek létesítése, bérlése, energiaellátás, víz, csatorna) egyes részfeladatai; Folyt. köv. Összegezés VI.1.10. pontban.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.
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1.) Összegezés V.2.9. pont folytatása: Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai; Bontási és előkészítési munkák egyes 
részfeladatai; Geodéziai munkák egyes részfeladatai; Földmunkák és víztelenítési egyes részfeladatai; Csatornaépítés és járulékos 
munkák egyes részfeladatai; Esetleges közműkiváltás és egyéb vezetéképítési munkák egyes részfeladatai; Minőségbiztosítás, 
minőségellenőrzési vizsgálatok egyes részfeladatai; Őrzés, vagyonvédelem; Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, 
kezelése egyes részfeladatai.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.07.27Lejárata:2020.07.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A SADE-Magyarország Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 301.) Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő 
által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt igazolási mód szerinti - 
hiánypótlási felhívásban is előírt - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott 
szakember vonatkozásában a hiánypótlási határidőre nem csatolta be. Ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában az M/3. 
alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai önéletrajzában a hiánypótlási felhívásban előírt ellentmondást nem 
oldotta fel, továbbá a szakember önéletrajzában rögzített feladatokra vonatkozó felvilágosításra nem adott felvilágosítást a 
hiánypótlási határidőre. Ajánlattevő a hiánypótlási határidőre nem csatolta be a hiánypótlási felhívásban előírtak szerint a 
szerződéstervezetben foglaltakkal összhangban a pénzügyi ütemtervét.

11097875213SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

2020.07.06

2020.07.16




