
9. melléklet az 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.) 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Út- és közműtervezések – 2014”  
 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 

b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (önkormányzati területen) –

tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

c) Mézeskalács utcai Óvoda előtt parkoló létesítése – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek építése, felújítása, csapa-

dékvíz elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv készítése 

g) Pápa, Meggyes köz útépítés, csapadékvíz elvezetése – engedélyezési terv szintű tervek készítése 

h) Pápa, Szent István út - Téglagyári úti csomópontban körforgalom építése – tanulmányterv, engedélyezési terv 

szintű tervek készítése, engedélyeztetése 

i) Deák Ferenc utca felújítása – tanulmányterv, engedélyezési terv készítése 

j) Külső Veszprémi út - forgalomcsillapító gyalogátkelő és járda építése – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

 
3. A választott eljárás fajtája: 

Hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján. 
 

4. *Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

A szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot. 
 

5. *Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének 
napja: - - - 
 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének 
napja: 

Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 2014. május 19.-én 8 ajánlattevőnek megküldött felhívással hir-
detmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. 

 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b) *Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor 
és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: - - - 
c) *Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - - - 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 36 db 

 
 
 
 
 



9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1, Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Tervezési feladat: 
 Ajánlati nettó 

ár (Ft) 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 
850.000 

b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (ön-
kormányzati területen) – tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

2.525.000 

c) Mézeskalács utcai Óvoda előtt parkoló létesítése – engedélyezési- és kiviteli terv készí-
tése 

650.000 

d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása – engedélyezési- és kiviteli 
terv készítése 

550.000 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek épí-
tése, felújítása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

925.000 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv 
készítése 

650.000 

g) Pápa, Meggyes köz útépítés, csapadékvíz elvezetése – engedélyezési terv szintű tervek 
készítése 

850.000 

h) Pápa, Szent István út - Téglagyári úti csomópontban körforgalom építése – tanulmány-
terv, engedélyezési terv szintű tervek készítése, engedélyeztetése 

2.575.000 

i) Deák Ferenc utca felújítása – tanulmányterv, engedélyezési terv készítése 
950.000 

j) Külső Veszprémi út - forgalomcsillapító gyalogátkelő és járda építése – engedélyezési- 
és kiviteli terv készítése 

980.000 

 
2, Pannonterv-Veszprém Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) 

Tervezési feladat: 
 Ajánlati nettó 

ár (Ft) 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 
1.500.000 

b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (ön-
kormányzati területen) – tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

3.010.000 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek épí-
tése, felújítása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

1.650.000 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv 
készítése 

700.000 

h) Pápa, Szent István út - Téglagyári úti csomópontban körforgalom építése – tanulmány-
terv, engedélyezési terv szintű tervek készítése, engedélyeztetése 

3.850.000 

j) Külső Veszprémi út - forgalomcsillapító gyalogátkelő és járda építése – engedélyezési- 
és kiviteli terv készítése 

1.250.000 

 

3, Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. – Árvai és Társa Kft. – Konzorcium 
Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24) 
Árvai és Társa Kft. (9700 Szombathely, Szabó Imre u. 2.) 

Tervezési feladat: 
 Ajánlati nettó 

ár (Ft) 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 
700.000 

b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (ön-
kormányzati területen) – tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

2.800.000 



c) Mézeskalács utcai Óvoda előtt parkoló létesítése – engedélyezési- és kiviteli terv készí-
tése 

700.000 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek épí-
tése, felújítása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

1.250.000 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv 
készítése 

520.000 

g) Pápa, Meggyes köz útépítés, csapadékvíz elvezetése – engedélyezési terv szintű tervek 
készítése 

1.250.000 

i) Deák Ferenc utca felújítása – tanulmányterv, engedélyezési terv készítése 
1.050.000 

 
4, Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Tervezési feladat: 
 Ajánlati nettó 

ár (Ft) 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 
780.000 

b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (ön-
kormányzati területen) – tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

1.680.000 

c) Mézeskalács utcai Óvoda előtt parkoló létesítése – engedélyezési- és kiviteli terv készí-
tése 

480.000 

d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása – engedélyezési- és kiviteli 
terv készítése 

480.000 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek épí-
tése, felújítása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

770.000 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv 
készítése 

690.000 

g) Pápa, Meggyes köz útépítés, csapadékvíz elvezetése – engedélyezési terv szintű tervek 
készítése 

770.000 

h) Pápa, Szent István út - Téglagyári úti csomópontban körforgalom építése – tanulmány-
terv, engedélyezési terv szintű tervek készítése, engedélyeztetése 

1.650.000 

i) Deák Ferenc utca felújítása – tanulmányterv, engedélyezési terv készítése 
1.250.000 

j) Külső Veszprémi út - forgalomcsillapító gyalogátkelő és járda építése – engedélyezési- 
és kiviteli terv készítése 

680.000 

 
 

b) **Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén ré-
szenként): - - - 
c) **Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és fel-
ső határának megadása: - - - 
d) **Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismerte-
tése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot: - - - 
 

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

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztá-
sának indokai: 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 

Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. – Árvai és Társa Kft. – Konzorcium 
Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24) 
Árvai és Társa Kft. (9700 Szombathely, Szabó Imre u. 2.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 700.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 



b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (önkormányzati területen) –
tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.680.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

c) Mézeskalács utcai Óvoda előtt parkoló létesítése – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 480.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 480.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek építése, felújítása, csapadékvíz 
elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 770.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv készítése 

Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. – Árvai és Társa Kft. – Konzorcium 
Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24) 
Árvai és Társa Kft. (9700 Szombathely, Szabó Imre u. 2.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 520.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

g) Pápa, Meggyes köz útépítés, csapadékvíz elvezetése – engedélyezési terv szintű tervek készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 770.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

h) Pápa, Szent István út - Téglagyári úti csomópontban körforgalom építése – tanulmányterv, engedélyezési terv 
szintű tervek készítése, engedélyeztetése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.650.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

i) Deák Ferenc utca felújítása – tanulmányterv, engedélyezési terv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 950.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

j) Külső Veszprémi út - forgalomcsillapító gyalogátkelő és járda építése – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 680.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

 
 
 



b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata ki-
választásának indokai: 

a) Bocsor István utcai kerékpáros közlekedés kialakítása – tanulmányterv készítése 

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 780.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

b) Juhar utca - Nagysallói utcák kereszteződése, buszforduló, buszmegálló kialakítása (önkormányzati területen) –
tanulmány-, engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 2.525.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

c) Mézeskalács utcai Óvoda előtt parkoló létesítése – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 650.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 550.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

e) Pápa, Igal lakótelep közlekedési rendezése - útépítés, parkoló építés, járdafelületek építése, felújítása, csapadékvíz 
elvezetés és közvilágítás építés – tanulmányterv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 925.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

f) Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig – engedélyezési terv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 650.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

g) Pápa, Meggyes köz útépítés, csapadékvíz elvezetése – engedélyezési terv szintű tervek készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 850.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

h) Pápa, Szent István út - Téglagyári úti csomópontban körforgalom építése – tanulmányterv, engedélyezési terv 
szintű tervek készítése, engedélyeztetése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 2.575.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

i) Deák Ferenc utca felújítása – tanulmányterv, engedélyezési terv készítése 

Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. – Árvai és Társa Kft. – Konzorcium 
Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft. (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24) 
Árvai és Társa Kft. (9700 Szombathely, Szabó Imre u. 2.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.050.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

 



j) Külső Veszprémi út - forgalomcsillapító gyalogátkelő és járda építése – engedélyezési- és kiviteli terv készítése 

Nyék-Soft Tervezői Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 980.000,- Ft. 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

 
12. *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 

b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: b), c), d), h) és j) rész 
 

13. *A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megje-
lölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 
b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
 - Invitel Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.)  - 15 % 
 - GT-VIill Kft. (9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi u. 22. B. ép. fsz/2.) - 15 % 

 
14. *Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 
b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 

 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. július 8. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. július 18. 
 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. július 8. 
 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. július 8. 
 

18. *Az összegezés módosításának indoka: - - - 
 
19. *Az összegezés módosításának időpontja: - - - 

 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: - - - 

 
21. *Az összegezés javításának indoka: - - - 

 
22. *Az összegezés javításának időpontja: - - - 
 
23. *A javított összegezés megküldésének időpontja: - - - 

 
24. *Egyéb információk: - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 

 


