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EKR000386962018
Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Árpád utca útfelújításRész száma, elnevezése:

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:

2018.07.16

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

A 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

Szeghalom Város bel- és külterületén útburkolat felújítása, buszmegálló építése 1. rész: Árpád utcai útfelújítás, 2. rész: Táncsics utca 
útfelújítás, 3. rész: külterületi földút stabilizálás építése. 4. rész: Arany J. utcai buszmegállók és gyalogátkelő építés, kerékpárút 
nyomvonal módosítás

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Útépítés, útfelújítás, buszmegálló építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szeghalom.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész, XVII. fejezet (Uniós értékhatár alatti eljárás)

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen



EKR000386962018
Ajánlatkérő az ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett útmutatója 1.sz. mell. ba) 

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:

20527

Szöveges értékelés:

980.4Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

20416

Szöveges értékelés:

1000FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 12.243.788 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

13089393204Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 11.899.250 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ



EKR000386962018
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Táncsics utca útfelújításRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ára: 11.899.250 HUF. Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. Az elvégzett bírálat eredményeként az ajánlatkérő megállapította, hogy a 
gazdaságilag legkedvezőbb érvényes ajánlatot ajánlotta. A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás kiküldésére nem volt szükség, 
mivel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlattevő 
benyújtotta.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében Ajánlatkérő 
az Útmutató 1.sz. mell. 1 bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ára: 18.097.789 HUF. Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. Az elvégzett bírálat eredményeként az ajánlatkérő megállapította, hogy a 
gazdaságilag legkedvezőbb érvényes ajánlatot ajánlotta. A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás kiküldésére nem volt szükség, 
mivel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlattevő 
benyújtotta.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett útmutatója 1.sz. mell. ba) 
pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében Ajánlatkérő 
az Útmutató 1.sz. mell. 1 bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.

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:

20529

Szöveges értékelés:

979Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

20417

Szöveges értékelés:

1000FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 18.666.984 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

13089393204Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 18.097.789 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Külterületi út felújításaRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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:

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ára: 16.349.570 HUF. Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. Az elvégzett bírálat eredményeként az ajánlatkérő megállapította, hogy a 
gazdaságilag legkedvezőbb érvényes ajánlatot ajánlotta. A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás kiküldésére nem volt szükség, 
mivel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlattevő 
benyújtotta.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett útmutatója 1.sz. mell. ba) 
pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében Ajánlatkérő 
az Útmutató 1.sz. mell. 1 bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.

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:

20531

Szöveges értékelés:

979.7Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

20418

Szöveges értékelés:

1000FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 16.836.973 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

13089393204Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 16.349.570 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

Oszkár Utca 10-12.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 18.850.077 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

13089393204Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 18.269.535 HUF. M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata a 
(min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Újtelepi buszmegálló építéseRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ára: 18.269.535 HUF. Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. Az elvégzett bírálat eredményeként az ajánlatkérő megállapította, hogy a 
gazdaságilag legkedvezőbb érvényes ajánlatot ajánlotta. A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás kiküldésére nem volt szükség, 
mivel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlattevő 
benyújtotta.

28935960204FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság, 5600 Békéscsaba , Dr. Becsey 
Oszkár Utca 10-12.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett útmutatója 1.sz. mell. ba) 
pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében Ajánlatkérő 
az Útmutató 1.sz. mell. 1 bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.

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:

20533

Szöveges értékelés:

978.3Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

20420

Szöveges értékelés:

1000FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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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:

2018.08.19Lejárata:2018.08.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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