
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata 

Postai cím: Petőfi tér 3. 

Város: Gyula Postai irányítószám: 5700 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Cserjés utca aszfaltozása, 

Nürnbergi utca aszfaltozása, Szent István úti kerékpárút felújítása, Eötvös utca járda felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: Vállalkozási szerződés keretében Gyula, Cserjés utca aszfaltburkolat kiépítése 

A tervezett út jellemző paraméterei, mennyiségi adatai: 

 

A kivitelezés keretében a meglévő szórt alapot 10 cm vastagságban vissza kell bontani és 

újra kell tömöríteni, majd szegélymagasság alatt 8 cm-ig kiegyenlítő zúzottkő réteget kell 

finiserrel teríteni. Ezt követően kell beépíteni a terv szerinti kötő-, és kopóréteget. 

Kiépítés hossza:  90 m 

Út szélessége:       5,5 m  

A burkolatszélek süllyesztett szegéllyel határoltak. 

Pályaszerkezet: 

- 4 cm AC-11 50/70 kopó 

- 4 cm AC-11 50/70 kötő 

- 0 - 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg 

- meglévő burkolatalap 

 

Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció 

részét képező műszaki leírás, mintakeresztszelvény, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. 

 

2. rész: Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Nürnbergi utca aszfaltburkolat kiépítése 

A tervezett út jellemző paraméterei, mennyiségi adatai: 

 

A felújítás keretében részben kicserélésre kerül a meglévő kiemelt-, és süllyesztett 

szegélysor. 

A kopóréteg min. 5 cm vastagságban visszamarásra kerül, majd szükség szerinti (0 – 5 cm) 

zúzottkő kiegyenlítő réteg terítését követően 5 cm kopóréteg kerül beépítésre. 

Aszfaltozást követően a burkolati jelek visszafestésre kerülnek. 

Útrekonstrukció hossza: 340 m 



Út szélessége:       6,0 – 7,0 m  

Oldalesése:    kétoldali 2,0% 

A burkolatszélek kiemelt-, és süllyesztett szegéllyel határoltak. 

Pályaszerkezet: 

- 5 cm AC-11 50/70 kopó 

- 0 - 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg 

- meglévő burkolat, kopóréteg visszamarva 

 

Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció 

részét képező műszaki leírás, mintakeresztszelvény, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. 

 

3. rész: Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Szent István úti kerékpárút építése 

A tervezett kerékpárút jellemző paraméterei, mennyiségi adatai: 

 

Szent István úton a Mágocsi utcától a Laktanya utcáig a Kórház és Iskola felöli oldalon 533 m 

kerékpárút teljes elbontása után új kerékpárút épül 2,5 m szélességben padkafolyókával 

víznyelőkkel. A kórháztól a Laktanya utcáig 334 m szakaszon zárt csatorna épül. A kórház előtt 

100 m hosszon a meglévő csapadékcsatorna átépítésre kerül. A Temesvári útról a 

Szentháromság utcáig 30 méter zárt csatorna épül 11 m út alatti árfúrással.  

 

Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció 

részét képező építési engedély, műszaki leírás, tervdokumentáció, valamint az árazatlan 

költségvetés tartalmazza. 

 

4. rész: Vállalkozási szerződés keretében az Eötvös utca járda felújítása 

Eötvös u. 4. számtól (Zöldkereszt felöli telekhatártól) a 12. számig (Művészeti iskola felé eső 

telekhatárig) 150 méter hosszú 2,5 m széles járda építése. 

 

Bontási munkálatok 

A meglévő járdáról 4 cm aszfalt burkolat bontása után 10 cm beton járdaalap elbontásra kerül. Az 

elbontott járda alatt további 10 cm földkitermelés szükséges. A fák körül a meglévő kerti szegélyt el 

kell bontani. Az út felől 160 méter kiemelt szegély elbontásra kerül. A kiemelt szegély mellett az 

aszfalt burkolatot is el kell bontani 20 cm szélességben az út felől élvágással.  

 

Építési munkák 

A járda és az úttest között valamint a 6 db víznyelő akna körül új kiemelt szegély létesül beton 

gerendában elhelyezve. A meglévő fák körül 1x1 méteres szegély épül, az út felől kiemelt szegély a 

járda felöl kerti szegély szintén betongerendába rakva. A magántelkek felöli részen a kerítés 

lábazatnak kell a térkövet ütköztetni.  A járdának tükröt kell készíteni a föld 90 %-os tömörítésével. 

A tükörre 10 cm homokoskavics ágyazat majd 10 cm CKT kerül.  A járda felső burkolata a 6 cm 

vastag térkő. A tervezett burkolat az alábbi rétegrend szerint kerül kialakításra.  

 

A járda rétegrendje:  

- 6 cm térkő burkolat. 

- 2-3 cm kiegyenlítő zúzalék 

- 10 cm CKT  

- 10 cm homokoskavics ágyazat,  

 

A tervezett szakaszon a 3 db 4 méter széles kapubejáró található, ahol a járda teljes szélességében 

az alábbi rétegrend alapján szükséges a járdát megépíteni. 

A kapubejárók rétegrendje:  

- 6 cm térkő burkolat. 



- 2-3 cm kiegyenlítő zúzalék 

- 10 cm CKT  

- 10 cm homokoskavics ágyazat,  

A kiemelt szegély mellett lévő 20 cm szélességben felbontott aszfaltburkolat eredeti állapotban 

kell helyreállítani. A fák körül 20 cm vastagságban humusz elterítése szükséges. 

 

Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció 

részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak figyelembe vételével), 

mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. 

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

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

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017/09/22, Módosított ajánlattételi felhívás megküldése: 2017/10/10 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Gyula, Cserjés 

utca aszfaltburkolat kiépítése 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 



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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Ajánlattevő: 

Neve: IN SITU Hungária Kft. 

Címe: 1121 Budapest, Arató út 37. 

Adószáma:     11049872-2-43 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        6.728.574.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      42 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       36 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

2. Ajánlattevő: 

Neve: GALÉRIA INVEST Kft. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. em. 5. 

Adószáma:     13089393-2-04 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        6.937.908.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      60 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       36 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

3. Ajánlattevő: 

Neve: FUTIZO Kft. 

Címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C. 

Adószáma:     22921158-2-04 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        6.594.100.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉR) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      60 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       40 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 



 
Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

IN SITU Hungária Kft. 

1121 Budapest, Arató út 37. 

GALÉRIA INVEST Kft. 

5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. 

em. 5. 

FUTIZO Kft. 

5700 Gyula, Siórét 40/C. 

 
Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 Nettó ajánlati ár (Ft) 70 98,00 6.860 95,04 6.652,8 100 7.000 

 
Felelős műszaki vezető 

(MV-KÉ-R) szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 

hónap, max. 60 hónap) 

15 70 1.050 100 1.500 100 1.500 

 
Teljes körű jótállás 

időtartama (min. 36 

hónap, max. 60 hónap) 

15 90 1.350 90 1.350 100 1.500 

 
A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei  

ajánlattevőnként: 

  9.260  9.502,8  10.000 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100 

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: 2 

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján bírálja el. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok és azok súlyát 

meghatározó szorzószám (súlyszám): 

 

Bírálati szempontok:             Súlyszámok 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)      70 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

   (min. 0 hónap, max. 60 hónap)     15 

3. Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap)    15  

  

Az értékelés módszere:  
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 0-100. 

A Nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tevő (legalacsonyabb érték) az adható 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított 

arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

vizsgált

legjobb

vizsgált

legjobb








 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A 2.-3. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes 



arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

legjobb

vizsgált

legjobb

vizsgált








 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Az előírt maximális érték feletti vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos 

számú pontot ad. Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos –azaz mindegyik ajánlati 

érték azonos- mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap. 

Az így kiosztott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. 

A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 

A bírálatra vonatkozóan egyebekben a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő: 

Neve: FUTIZO Kft. 

Címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C. 

Adószáma:     22921158-2-04 

Ellenszolgáltatás összege: 6.594.100.- Ft + ÁFA 

Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

MV-KÉ-R felelős műszaki vezetés, építési munkák, bontási munkák 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

- Strömann Kft. 5700 Gyula, Blanár László u. 1. adószáma: 13701567-2-04 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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:  

- Strömann Kft. 5700 Gyula, Blanár László u. 1. adószáma: 13701567-2-04 

Műszaki, szakmai alkalmasság Ajánlattételi felhívás III.1.3) M2. pont - MV-KÉ-R felelős műszaki vezető 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők  



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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [2 ] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, 

Nürnbergi utca aszfaltburkolat kiépítése 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Ajánlattevő: 

Neve: IN SITU Hungária Kft. 

Címe: 1121 Budapest, Arató út 37. 

Adószáma:     11049872-2-43 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        27.924.863.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      42 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       36 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

2. Ajánlattevő: 

Neve: GALÉRIA INVEST Kft. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. em. 5. 

Adószáma:     13089393-2-04 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        30.030.031.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      60 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       36 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 



valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

3. Ajánlattevő: 

Neve: FUTIZO Kft. 

Címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C. 

Adószáma:     22921158-2-04 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        27.446.500.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉR) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      60 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       40 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

IN SITU Hungária Kft. 

1121 Budapest, Arató út 37. 

GALÉRIA INVEST Kft. 

5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. 
em. 5. 

FUTIZO Kft. 

5700 Gyula, Siórét 40/C. 

 
Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 Nettó ajánlati ár (Ft) 70 98,28 6.879,6 91,39 6.397,3 100 7.000 

 
Felelős műszaki vezető 

(MV-KÉ-R) szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 

hónap, max. 60 hónap) 

15 70 1.050 100 1.500 100 1.500 

 
Teljes körű jótállás 

időtartama (min. 36 

hónap, max. 60 hónap) 

15 90 1.350 90 1.350 100 1.500 

 
A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei  

ajánlattevőnként: 

  9.279,6  9.247,3  10.000 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100 

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: 2 

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján bírálja el. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok és azok súlyát 

meghatározó szorzószám (súlyszám): 

 

Bírálati szempontok:             Súlyszámok 

1. Nettó ajánlati ár (Ft)      70 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

     (min. 0 hónap, max. 60 hónap)     15 

3. Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap)    15  

  

Az értékelés módszere:  



Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 0-100. 

A Nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tevő (legalacsonyabb érték) az adható 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított 

arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

vizsgált

legjobb

vizsgált

legjobb








 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A 2.-3. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes 

arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

legjobb

vizsgált

legjobb

vizsgált








 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Az előírt maximális érték feletti vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos 

számú pontot ad. Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos –azaz mindegyik ajánlati 

érték azonos- mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap. 

Az így kiosztott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. 

A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 

A bírálatra vonatkozóan egyebekben a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő: 

Neve: FUTIZO Kft. 

Címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C- 

Adószáma:     22921158-2-04 

Ellenszolgáltatás összege: 27.446.500.- Ft + ÁFA 

Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 



 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

MV-KÉ-R felelős műszaki vezetés, építési munkák, bontási munkák 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

Strömann Kft. 5700 Gyula, Blanár u. 1., adószám: 13701567-2-04 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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:  

Strömann Kft. 5700 Gyula, Blanár u. 1., adószám: 13701567-2-04 

Műszaki, szakmai alkalmasság Ajánlattételi felhívás III.1.3) M2. pont - MV-KÉ-R felelős műszaki vezető 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Szent 

István úti kerékpárút építése 

Az eljárás eredményes volt  igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

XA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem 

nyújtottak be erre a részre ajánlatot. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ ] 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 



A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Eötvös 

utca járda felújítása 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Ajánlattevő: 

Neve: IN SITU Hungária Kft. 

Címe: 1121 Budapest, Arató út 37. 

Adószáma:     11049872-2-43 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        7.338.386.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      42 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       36 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

2. Ajánlattevő: 

Neve: GALÉRIA INVEST Kft. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. em. 5. 

Adószáma:     13089393-2-04 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        7.601.212.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      60 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       36 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

3. Ajánlattevő: 

Neve: FUTIZO Kft. 



Címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C. 

Adószáma:     22921158-2-04 

1. Nettó ajánlati Ár (Ft)        6.448.430.- Ft + ÁFA 

2. Felelős műszaki vezető (MV-KÉR) szakmai többlettapasztalata  

(min. 0 hónap, max. 60 hónap)      60 hónap 

3. Teljes körű jótállás időtartama 

(min. 36 hónap, max. 60 hónap)       40 hónap 

Alkalmasság indokolása: A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

feltételeknek való megfelelést igazolta. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

IN SITU Hungária Kft. 
1121 Budapest, Arató út 37. 

GALÉRIA INVEST Kft. 
5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. 

em. 5. 

FUTIZO Kft. 
5700 Gyula, Siórét 40/C. 

 
Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

 Nettó ajánlati ár (Ft) 70 87,87 6.150,9 84,83 5.938,1 100 7.000 

 
Felelős műszaki vezető 
(MV-KÉ-R) szakmai 

többlettapasztalata (min. 0 

hónap, max. 60 hónap) 

15 70 1.050 100 1.500 100 1.500 

 
Teljes körű jótállás 

időtartama (min. 36 
hónap, max. 60 hónap) 

15 90 1.350 90 1.350 100 1.500 

 
A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei  
ajánlattevőnként: 

  8.550,9  8.788,1  10.000 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100 

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: 2 

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján bírálja el. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok és azok súlyát 

meghatározó szorzószám (súlyszám): 

 

Bírálati szempontok:             Súlyszámok 

4. Nettó ajánlati ár (Ft)      70 

5. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ-R) szakmai többlettapasztalata  

     (min. 0 hónap, max. 60 hónap)     15 

6. Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap)    15  

  

Az értékelés módszere:  
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 0-100. 

A Nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tevő (legalacsonyabb érték) az adható 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított 

arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 



  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

vizsgált

legjobb

vizsgált

legjobb








 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A 2.-3. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható 

legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva egyenes 

arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

legjobb

vizsgált

legjobb

vizsgált








 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Az előírt maximális érték feletti vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos 

számú pontot ad. Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos –azaz mindegyik ajánlati 

érték azonos- mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap. 

Az így kiosztott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. 

A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 

A bírálatra vonatkozóan egyebekben a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő: 

Neve: FUTIZO Kft. 

Címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C- 

Adószáma:     22921158-2-04 

Ellenszolgáltatás összege: 6.448.430.- Ft + ÁFA 

Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 



igénybe venni:  

MV-KÉ-R felelős műszaki vezetés, építési munkák, bontási munkák 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

Strömann Kft. 5700 Gyula, Blanár u. 1., adószám: 13701567-2-04 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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:  

Strömann Kft. 5700 Gyula, Blanár u. 1., adószám: 13701567-2-04 

Műszaki, szakmai alkalmasság Ajánlattételi felhívás III.1.3) M2. pont - MV-KÉ-R felelős műszaki vezető 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/11/                  Lejárata: 2017/11/ 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/11 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/11 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


