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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Pápa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

A Történelmi angolpark megújítása TOP-2.1.2-15-VE1Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000195962020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Pápa Város Önkormányzata EKRSZ_1378298
6

Fő Utca 5.

Pápa HU213 8500

Molnár István

muszaki@papa.hu +36 89515084

V-BER Mérnöki és Tender Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_6702550
1

Radnóti Tér 2/A.

Veszprém HU213 8200

Sipos Kata
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1 - Magasépítési munkák kivitelezése

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Az eljárás becsült értékének megállapítása a Kbt. 28. § (2) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdésére figyelemmel tervezői költségbecslés alapján történt.

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:

75A 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

1. rész - Magasépítési munkák kivitelezése: lásd az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontját. 2. rész - Mélyépítési munkák 
kivitelezése: lásd az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontját. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A Történelmi angolpark megújítása TOP-2.1.2-15-VE1

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail: sipos.kata@vber.hu

A Kbt. Harmadik részének XVII. fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra.

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül
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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)

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a pontozás során a 
Közbeszerzési Hatóságnak a 2020. március 25. napján közzétett, KÉ 2020. évi 60. számú, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójában foglaltakat alkalmazta.

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:

913.9BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

867.0VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, a kizáró 
okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes. Nettó ajánlati ára összesen: 95.000.000.- Ft, Az M.1./a) 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva: 5 hónap, Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap, Az M.1./c) alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 
hónap.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 
Pápa, Hrsz.:01412/2/A

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, a végső eljárást megindító felhívásban, 
közbeszerzési dokumentumokban és kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek 
megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényes. Nettó ajánlati ára összesen: 117.286.390.- Ft, Az M.1./a) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva: 36 hónap, Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli 
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap, Az M.1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Rész száma, elnevezése:

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 71. § (11) bekezdésében 
foglaltakra, mivel a számítási hiba javítását az ajánlattevő nem teljesítette. 
Továbbá Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt: 
1. Ajánlattevő a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk űrlapon nem rögzítette az általa kapacitásként igénybe venni 
kívánt N. Cs. e.v.-t, P. I. e.v.-t, illetve a Produkt Kft.-t. Az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában tett nyilatkozatára 
tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (6a) bekezdése alapján kértük a gazdasági szereplőkre vonatkozó 
információk űrlapon rögzíteni N. Cs. e.v.-t, P. I. e.v.-t, és a Produkt Kft.-t. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
2. Az ajánlattevő által az EKR-ben tett Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat b) pontjának második, „A közbeszerzés azon 
része (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe” nevű oszlopában nem a nyilatkozat a) pontjában 
megjelölt részek (tevékenységek) kerültek feltüntetésre. Felhívtuk ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozat a) és b) pontjának 
egymással összhangban kell lennie, tehát a b) pont második oszlopában is azokat a részeket (tevékenységeket) kell feltüntetni, 
amelyek az a) pontban szerepelnek. 
Kértük a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat b) pontjának második oszlopát a fentieknek megfelelően javítani. 
Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
3. Ajánlattevő az EKR-ben tett „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” című űrlapon úgy nyilatkozott, hogy N. Cs. és P. I. 
szakemberek az ajánlattevő Kovácsi-Fal Kft.-vel egyéni vállalkozói jogviszonyban állnak. Mivel az egyéni vállalkozás egy önálló 
gazdálkodási forma, így ajánlattevő N. Cs. és P. I. szakemberekre tett nyilatkozata nem értelmezhető. E körben értelmezhető, ha 
ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy N. Cs. / P. I. szakemberek N. Cs. e.v.-vel / P. I. e.v.-vel állnak egyéni vállalkozói jogviszonyban 
vagy pedig N. Cs. / P. I. szakemberek a Kovácsi-Fal Kft.-vel Egyéb, pl. megbízási szerződéses vagy vállalkozási szerződéses 
jogviszonyban vannak. Kértük a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” című űrlapon N. Cs. és P. I. vonatkozásában a 
„Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel” sort vagy a „Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése” 
sort megfelelően javítani. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.   
4. Ajánlattevő nem csatolta ajánlatában az alkalmasság igazolásában részt vevő Produkt Kft. nevében aláíró személy aláírás-
mintáját/aláírási címpéldányát. Kértük a Produkt Kft. nevében cégjegyzésre jogosult aláírás-mintájának/aláírási címpéldányának 

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8596 
Pápakovácsi, Devecseri Utca 18-20

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:

F+Zs Bau Kft. (adószáma: 14647486-2-19) - M.1./a) alkalmassági követelmény, ECU-THERM Épületgépészeti Kft. (adószáma: 
23412945-2-19) - M.1./b) alkalmassági követelmény, PRODUKT Kft. (adószáma: 10252916-2-18) - M.1./c) alkalmassági 
követelmény

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 95.000.000.- Ft. Kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 Pápa, 
Hrsz.:01412/2/A

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Felelős műszaki vezetés

F+Zs Bau Kft. (adószáma: 14647486-2-19), ECU-THERM Épületgépészeti Kft. (adószáma: 23412945-2-19), PRODUKT Kft. 
(adószáma: 10252916-2-18)
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1000.0BOROSZLÁN Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

Szöveges értékelés:

713.0Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, a kizáró 
okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes. Nettó ajánlati ára összesen: 476.811.117.- Ft, Az M.1./a) 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva: 36 hónap, Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap, Az M.1./c) alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 
hónap.

12487712219BOROSZLÁN Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt., Magyarország 8500 Pápa, Aradi Utca 1

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek 
megfelelően nyújtotta be ajánlatát, a hiánypótlását a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően benyújtotta, valamint a 
felvilágosítás kérésnek is megfelelően eleget tett, így ajánlata érvényes. Nettó ajánlati ára összesen: 807.982.540.- Ft, Az M.1.
/a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva: 36 hónap, Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap, Az M.1./c) alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 
hónap.

12998353213Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2117 
Isaszeg, Aulich Utca 3.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Mélyépítési munkák kivitelezéseRész száma, elnevezése:

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

csatolását, figyelemmel az eljárást megindító felhívás VI.3.4)/8. pontjára. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
5. Az ajánlatban a kapacitást biztosító Produkt Kft. által tett Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (V/1. számú minta) nem 
cégszerűen aláírva került benyújtásra. Kértük a Produkt Kft. által cégszerűen aláírt Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 
(V/1. számú minta) benyújtását. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
6. Az ajánlatban a kapacitást biztosító Produkt Kft. által tett Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (V/2. számú minta) 
nem cégszerűen aláírva került benyújtásra. Kértük a Produkt Kft. által cégszerűen aláírt Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat (V/2. számú minta) benyújtását. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
7. Az ajánlatban P. I. szakember vonatkozásában csatolt dokumentumokból kiderül, hogy a szakember egyéni vállalkozóként 
kerül kapacitást biztosító szervezetként bevonásra. A szakember szakmai önéletrajzában a munkahelyeknél azonban nem 
szerepel az, hogy P. I. egyéni vállalkozó. Kértük P. I. önéletrajzában a „Munkahelyek” rovatot kiegészíteni az egyéni vállalkozói 
tevékenységgel. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
 
 
 

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt: 
1. Ajánlattevő a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk űrlapon nem rögzítette az általa kapacitásként igénybe venni 
kívánt F. Zs. T. e.v.-t. Az ajánlattevő ajánlatában benyújtott dokumentumokra tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. 
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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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 476.811.117.- Ft. Kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő érvényes ajánlatot.
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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)

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a pontozás során a 
Közbeszerzési Hatóságnak a 2020. március 25. napján közzétett, KÉ 2020. évi 60. számú, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójában foglaltakat alkalmazta.

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:

Földmunkavégzés, villamos irányítástechnikai munkák; villamos irányítástechnikai munkák; betonozási, szegélyépítési, 
járdaépítési munkák; tereprendezési, növényépítési munkák; vízvezeték, öntözőrendszer építési munkák; csapadékcsatorna 
építési munkák.

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt: 
1. Az ajánlattevő által az EKR-ben tett Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat nincs összhangban 
ajánlattevő www.e-cegjegyzek.hu honlapon megtalálható cégkivonatával, ugyanis ebben a nyilatkozatban azokat a természetes 
személyeket kell szerepeltetni, akik a jogi személyben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 
legalább 25 %-ával rendelkeznek. Erre tekintettel kértük a megfelelően javított Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti nyilatkozatot az EKR-ben benyújtani. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
2. Az ajánlatban a kapacitást biztosító NDL.Dodeca Kft. által tett Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatban (V/2. számú 
minta) nem került megjelölésre annak az alkalmassági követelménynek az alpontja, amelynek igazolása érdekében az NDL.
Dodeca Kft. az erőforrását biztosítja. Kértük az NDL.Dodeca Kft. Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát (V/2. számú 
minta) megfelelően kiegészítve benyújtani. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
3. Ajánlattevő nem csatolta ajánlatában az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (UHCP Mérnöki Iroda Kft., NDL.
Dodeca Kft., Kőmax Építőipari Kft.) nevében aláíró személyek aláírás-mintáját/aláírási címpéldányát. Kértük az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetek nevében cégjegyzésre jogosultak aláírás-mintájának/aláírási címpéldányának csatolását, 
figyelemmel az eljárást megindító felhívás VI.3.4)/8. pontjára. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
4. Az ajánlatban bemutatott H. A. szakember szakmai önéletrajzában az „Értékelési szempontnak történő megfeleléshez 
szükséges tapasztalat ismertetése” rovatban bemutatott projektekből nem állapítható meg egyértelműen, hogy azokban a 
szakember MV-M jogosultságú felelős műszaki vezetői munkakört látott-e el, tekintettel arra, hogy a szakember MV-É felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal is rendelkezik. Kértük az ajánlattevő felvilágosítását arra vonatkozóan, hogy az önéletrajz 
„Értékelési szempontnak történő megfeleléshez szükséges tapasztalat ismertetése” rovatban bemutatott munkákban H. A. 
melyik felelős műszaki vezetői jogosultságával vett részt. Ajánlattevő nem nyújtott be felvilágosítást.   
5. Az ajánlatban bemutatott B. Gy. szakember szakmai önéletrajzában az „Értékelési szempontnak történő megfeleléshez 
szükséges tapasztalat ismertetése” rovatban bemutatott projektekből nem állapítható meg egyértelműen, hogy azokban a 
szakember MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői munkakört látott-e el, tekintettel arra, hogy a szakember MV-É és MV-M 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal is rendelkezik. Kértük az ajánlattevő felvilágosítását arra vonatkozóan, hogy az önéletrajz 
„Értékelési szempontnak történő megfeleléshez szükséges tapasztalat ismertetése” rovatban bemutatott munkákban B. Gy. 
melyik felelős műszaki vezetői jogosultságával vett részt. Ajánlattevő nem nyújtott be felvilágosítást.  
6. Az ajánlatban bemutatott V. M. szakember a szakmai önéletrajza szerint 2018. 03. hónapban szerezte meg az MV-VZ 
jogosultságát. Tekintettel arra, hogy a felolvasólapon „Az M.1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)” értékelési 
részszempont esetében 36 hónapos megajánlás szerepel, kértük az ajánlattevő felvilágosítását arra vonatkozóan, hogy V. M. 
valóban 2018. 03. hónapban szerezte-e meg az MV-VZ jogosultságát. Felhívtuk ajánlattevő figyelmét, hogy a jogosultság 
megszerzésének időpontjaként azt az időpontot kérjük feltüntetni, amikor a szakembert legelső alkalommal névjegyzékbe vették 
az adott jogosultsággal (nem az 5 évenkénti megújítás előző időpontját). Ajánlattevő nem nyújtott be felvilágosítást.  

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 
Pápa, Hrsz.:01412/2/A

§ (6a) bekezdése alapján kértük a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk űrlapon rögzíteni F. Zs. T. e.v.-t. Ajánlattevő 
nem nyújtott be hiánypótlást.  
2. Az ajánlattevő által az EKR-ben tett Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat b) pontjában nem került megjelölésre a 
nyilatkozat a) pontjában megjelölt minden rész (tevékenység), valamint azok tekintetében az ajánlatadáskor már ismert 
alvállalkozó(k) neve és címe, vagy az, hogy az alvállalkozó(k) az ajánlatadáskor még nem ismert(ek). Felhívtuk ajánlattevő 
figyelmét, hogy a nyilatkozat a) és b) pontjának egymással összhangban kell lennie, tehát a b) pontban szerepelnie kell minden, 
az a) pontban megjelölt résznek (tevékenységnek) és minden rész (tevékenység) tekintetében meg kell jelölni az ajánlatadáskor 
már ismert alvállalkozó nevét és címét, vagy egyértelműen jelölni azt, ha az alvállalkozó az ajánlatadáskor még nem ismert. 
Kértük a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat b) pontját a fentieknek megfelelően kiegészíteni. Ajánlattevő nem nyújtott 
be hiánypótlást. 
3. Ajánlattevő az EKR-ben tett Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatban úgy nyilatkozott, hogy nem kíván kapacitást 
nyújtó szervezetre/személyre támaszkodni. Az ajánlatában benyújtott dokumentumokból azonban egyértelműen kiderül, hogy 
ajánlattevő az M.1./a)-b)-c) alkalmassági követelményeknek F. Zs. T. e.v. kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni. Erre 
tekintettel kértük a megfelelően javított Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben benyújtani. Ajánlattevő nem 
nyújtott be hiánypótlást.  
4. Ajánlattevő az EKR-ben tett „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” című űrlapon úgy nyilatkozott, hogy F. Zs. T. 
szakember az ajánlattevő Kovácsi-Fal Kft.-vel egyéni vállalkozói jogviszonyban áll. Mivel az egyéni vállalkozás egy önálló 
gazdálkodási forma, így ajánlattevő F. Zs. T. szakemberre tett nyilatkozata nem értelmezhető. E körben értelmezhető, ha 
ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy F. Zs. T. szakember F. Zs. T. e.v.-vel áll egyéni vállalkozói jogviszonyban vagy pedig F. Zs. T. 
szakember a Kovácsi-Fal Kft.-vel Egyéb, pl. megbízási szerződéses vagy vállalkozási szerződéses jogviszonyban van. Kértük a 
„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” című űrlapon F. Zs. T. vonatkozásában a „Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt 
szervezettel” sort vagy a „Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése” sort megfelelően javítani. Ajánlattevő nem 
nyújtott be hiánypótlást.  
5. Ajánlattevő nem csatolta ajánlatában az alkalmasság igazolásában részt vevő F. Zs. T. e.v. aláírás-mintáját/aláírási 
címpéldányát. Kértük F. Zs. T. e.v. aláírás-mintájának/aláírási címpéldányának csatolását, figyelemmel az eljárást megindító 
felhívás VI.3.4)/8. pontjára. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
6. Az ajánlatban F. Zs. T. szakember vonatkozásában csatolt dokumentumokból kiderül, hogy a szakember egyéni vállalkozóként 
kerül kapacitást biztosító szervezetként bevonásra. A szakember szakmai önéletrajzában a munkahelyeknél azonban nem 
szerepel az, hogy F. Zs. T. egyéni vállalkozó. Kértük F. Zs. T. önéletrajzában a „Munkahelyek” rovatot kiegészíteni az egyéni 
vállalkozói tevékenységgel. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.  
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az összegezés IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel rovatát a rendszer automatikusan generálja (hibás tartalommal). A 
hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben helyesen: Ajánlati felhívás: 6867/2020, 1. korrigendum: 8320/2020, 2. korrigendum: 
8851/2020, 3. korrigendum: 9646/2020, 4. korrigendum: 10055/2020, 5. korrigendum: 10628/2020, 6. korrigendum: 10871/2020. 
A 2. rész (Mélyépítési munkák kivitelezése) "V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők" pont, az érvénytelenség indoka rovat folytatása a 
KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Kft. tekintetében: 7. F. Zs. T. szakember szakmai önéletrajzában nem került megjelölésre, 
hogy a releváns jogosultságait mikor szerezte meg. Kértük F. Zs. T. szakmai önéletrajzában év-hónap pontossággal, egyértelműen 
rögzíteni a releváns jogosultságok megszerzésének időpontját. Amennyiben eltérő időpontokban szerezte meg a releváns 
jogosultságokat, úgy jogosultságonként külön-külön kértük megjelölni a megszerzés időpontját. Felhívtuk ajánlattevő figyelmét, hogy 
azt az időpontot kérjük feltüntetni, amikor a szakembert legelső alkalommal névjegyzékbe vették az adott jogosultsággal. Ajánlattevő 
nem nyújtott be hiánypótlást.  
 

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:

2020.11.01Lejárata:2020.10.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.10.22

2020.10.22
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