
14. melléklet az 44/2015. (XI. 2.) NFM rendelethez 
 
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
  
 
 
1.) Ajánlatkérő neve és címe: 

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

2.) A közbeszerzés tárgya: 

„Pápa, Belterületi utak felújítása” 
 

3.) A közbeszerzés mennyisége:  

Pápa, belterületi utcák felújítása 
a) Korona utca felújítása (Rozmaring utca és Vásár utca közötti szakasz) 
b) Vásár utca felújítása (Celli út és Török Bálint utca közötti szakasz), ideértve a Török Bálinti körfor-
galmi csomópont Vásár utcai ki- és behajtó ágak által érintett víz gerincvezeték beszakadása által 
okozott károk helyreállítását (VisMaior) 
c) Török Bálint utca felújítása (Vásár utca és Szent István út közötti szakasz) 
d) Várkert utca felújítása 

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

4.1.) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

4.2.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: ---  

4.3.) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:  

2017. július 25.-én 9640/2017 iktatószámon ajánlati felhívás jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. 

4.4.) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésé-
nek, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: --- 

4.5.) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismerteté-
se: --- 
 

5.) Az eljárás eredménye: 

Az eljárás eredményes volt.  

5.1.) Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ: 

5.1.1) A befejezetlen eljárás oka: --- 

5.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

5.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: --- 

5.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: --- 

5.2.) Az eljárás eredménye: 

5.2.1) A beérkezett ajánlatok száma: 12 

5.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 3 

 

 

http://uj.jogtar.hu/


Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 
 

a) rész – Korona utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

64 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  50.801.626,-Ft 

 

b) rész – Vásár utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

64 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  33.570.087,-Ft 

 

c) rész - Török Bálint utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

64 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  35.552.792,-Ft 

 

d) rész – Várkert utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

64 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 2 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  59.788.182,-Ft 

 
 
Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) 
 

a) rész – Korona utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

120 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  49.211.288,-Ft 

 

b) rész – Vásár utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

120 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  28.998.982,-Ft 

 

c) rész - Török Bálint utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

120 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  33.856.777,-Ft 

 
 
 



d) rész – Várkert utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

120 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  60.671.512,-Ft 

 
 
Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) 
 

a) rész – Korona utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatáro-
zott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az 
előírt 60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

72 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 1 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  49.227.069,-Ft 

 

b) rész – Vásár utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

72 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  30.329.944,-Ft 

 

c) rész - Török Bálint utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

72 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  35.124.416,-Ft 

 

d) rész – Várkert utca felújítása 

A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként meghatározott 
60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 
60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

72 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 % 

Ajánlati nettó ár (Ft)  61.439.058,-Ft 

 
5.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével). 

Értékelési szempontok Súlyszám 

1. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként megha-
tározott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. több-
letidő: az előírt 60 hónapot nem számítva +120 hónap) 

25 

2. Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 25 

3. Ajánlati nettó ár (Ft) 50 

 
5.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

Az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó határa 1, felső határa 10, valamennyi szempont esetén. Ajánlatkérő az egyes értékelési szempon-
tokra adható pontszámokat kettő tizedesjegyig határozza meg, a kerekítés matematikai szabályai szerint 
(pl. ha egy értékelési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak határozza meg). 
 



5.2.5) Az ajánlatok értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot: 

Az ajánlati felhívás III.1.3/M.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakem-

ber alkalmassági feltételként meghatározott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet-

idő: az előírt 60 hónapot nem számítva +120 hónap): 

A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása egyenes arányosítással 

történik: 

Ajánlattevő az alkalmassági feltételként meghatározott 60 hónapon felül (tehát azt nem számítva) 

maximum 120 hónap szakmai többlettapasztalatra tehet ajánlatot. A 120 hónap feletti szakmai 

többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 

120 hónap tapasztalatként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű szakmai többlettapaszta-

latot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma eh-

hez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatá-

rozásra:  

P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max - P min) + P min 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Késedelmi kötbér mértéke: 

A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása egyenes arányosítással 

történik: 

Ajánlattevő minimum 0,5%/naptári nap és maximum 2%/naptári nap késedelmi kötbérre tehet aján-

latot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni. A 0,5%/naptári nap 

késedelmi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2%/naptári nap feletti 

késedelmi kötbért tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 

2%/naptári nap késedelmi kötbérként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű késedelmi 

kötbért tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma 

ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meg-

határozásra:  

P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max - P min) + P min 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Ajánlati nettó ár: 

A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása fordított arányosítással tör-

ténik: 

A legalacsonyabb mértékű ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 

pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás módszerével, az alábbi 

képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: 



 
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min 

 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 
felszorzásra.  

 
5.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 

a, rész - Korona utca felújítása 
Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) 
Ajánlati nettó ár (Ft) 49.227.069 Forint 

 
b, rész - Vásár utca felújítása 

Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) 
Ajánlati nettó ár (Ft) 28.998.982 Forint 

 
c, rész - Török Bálint utca felújítása 

Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) 
Ajánlati nettó ár (Ft) 33.856.777 Forint 

 
d, rész - Várkert utca felújítása 

Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 
Ajánlati nettó ár (Ft) 59.788.182 Forint 

 
Részenként a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó ajánlatot tették. 
 

5.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

5.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:  

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

Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) esetében: bontási- és előkészítési munkák részfeladatai, 
útépítési munkák részfeladatai, közműépítési munkák részfeladatai, ideiglenes- és végleges forgalom-
technikai munkák, földmunkák részfeladatai, víztelenítés, csapadékvíz-elvezetés részfeladatai, szakfel-
ügyeletek, fuvarozási feladatok, gépbérlet, geodéziai feladatok, hulladékkezelés, őrzés-védelmi felada-
tok, minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, tervezési feladat-
részek. 

Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) esetében: általános 
tételek egyes fejezetei, előkészítő- és földmunkák egyes tételei, útépítés és egyéb pályaszerkezet építés 
egyes tételei, forgalomtechnikai létesítmények, vízépítési munkák egyes tételei, növénytelepítés, kör-
nyezetvédelem. 

Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) esetében: tervezés (organizációs és for-
galomelterelési terv, megvalósulási terv), geodézia, minőség-ellenőrzés és laborvizsgálatok, bontási 
munkák, földmunka, szegélyépítés, térkövezés, vízépítési munkák, forgalomtechnika, szakfelügyeletek. 
 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a ré-
sze(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 

 



5.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  

Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) esetében: Colas Északkő Kft. (3915 Tarcal, malom u. 10.) 
 
5.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) iga-
zolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánla-
tában: 

Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) esetében:  
Colas Északkő Kft. (3915 Tarcal, malom u. 10.) az M.4. pontban foglalt alkalmassági követelmény 
igazolására 

Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) esetében: 
Inter Tefu Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 95.) az M.4. pontban foglalt alkalmassági köve-
telmény igazolására 
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) iga-
zolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

5.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

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

6.) További információk:  

6.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 

2017. szeptember 27. – 2017. október 8. (Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében.) 

6.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2017. szeptember 27.  

6.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

2017. szeptember 27.   

6.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

6.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:  

6.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

6.1.7) Az összegezés javításának indoka:  

6.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 

6.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:  

6.1.10) További információk: 

  

 


