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1A szerződés száma:

1 - Lámpás forgalomirányítás létesítéseRész 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:

A becsült érték megállapítása a Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján tervezői költségbecsléssel 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:

10A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 009-015328A 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

Vállalkozási szerződés „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt 
kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban, az alábbi 3 résszel: 1. Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás létesítése (a 
karakterkorlát miatt a 2. részre vonatkozó II.2.1) pontban „Lámpás forgalomirányítás létesítése” elnevezéssel került megjelölésre) 2. 
Borsosgyőr nyugati településkapu létesítése 3. Pápa, Somlai út nyugati településkapu létesítése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A Kbt. második rész XV. fejezete szerinti eljárás.

Uniós Nyílt eljárás
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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:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 43 136 205 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

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 KH 2019. 11. 26. napján 
közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

1000.0Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak is megfelelően eleget tett, így ajánlata érvényes. Nettó 
ajánlati ár összesen (Ft): 43 136 205 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 37 Az M1./b) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap): 36 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 36

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai 
Út 73.

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

Az eljárás eredményes volt: Igen

Tervezési részfeladatok, Tervezői művezetés, Építés előkészítési és bontási munkák, Útépítési munkák részfeladatai, 
Földmunkák részfeladatai, Híd és műtárgy építés, Aknafedlapok szintbehelyezése, Folytatást lásd: VI.1.10) További információk 
pontban.

GÁTIBA Energie Kft. (adószáma: 22655976-2-43)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

975.0Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak is megfelelően eleget tett, így ajánlata érvényes. Nettó 
ajánlati ár összesen (Ft): 19 978 132 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 37 Az M1./b) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap): 27 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 36

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai 
Út 73.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Borsosgyőr nyugati településkapu létesítéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

GÁTIBA Energie Kft. (adószáma: 22655976-2-43, ajánlati felhívás III.1.3) pont M1./b) 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:

Igen
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1A szerződés száma:

3 - Pápa, Somlai út nyugati településkapu létesítésRész száma, elnevezése:

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, figyelemmel a Kbt. 71. § (11) bekezdésében 
foglaltakra, mivel a számítási hiba javítását az ajánlattevő nem teljesítette.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 19 978 132 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

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 KH 2019. 11. 26. napján 
közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

Tervezési részfeladatok, Tervezői művezetés, Építés előkészítési és bontási munkák, Útépítési munkák részfeladatai, Vízépítési 
és víztelenítési munkák részfeladatai, Folytatást lásd: VI.1.10) További információk pontban.

Ajánlatadáskor nem ismert.
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 21 602 526 Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

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 KH 2019. 11. 26. napján 
közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

975.0Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak is megfelelően eleget tett, így ajánlata érvényes. Nettó 
ajánlati ár összesen (Ft): 21 602 526 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 37 Az M1./b) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap): 27 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 36

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai 
Út 73.

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

Az eljárás eredményes volt: Igen

Tervezési részfeladatok, Tervezői művezetés, Építés előkészítési és bontási munkák, Útépítési munkák részfeladatai, Vízépítési 
és víztelenítési munkák részfeladatai, Folytatást lásd: VI.1.10) További információk pontban.

Ajánlatadáskor nem ismert.
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1. rész esetében a V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele pont folytatása: Ideiglenes és végleges forgalomtechnikai részfeladatok, 
Környezetvédelmi részfeladatok, növénytelepítés, Szakfelügyeletek, Felelős műszaki vezetői feladatok, Gépbérlet, Fuvarozási feladatok
, Geodéziai feladatok, Hulladékkezelés, Tanácsadás, Monitoring, Őrzés-védelmi feladatok, Laborvizsgálatok, minősítő mérések 
elvégzése és dokumentálása, Kivitelezést elősegítő részfeladatok, Contract manageri feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok: -
tervmásolás és sokszorosítás, - organizációs tevékenység. 2. rész esetében a V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele pont folytatása: 
Földmunkák részfeladatai, Híd és műtárgy építés, Aknafedlapok szintbehelyezése, Ideiglenes és végleges forgalomtechnikai 
részfeladatok, Környezetvédelmi részfeladatok, növénytelepítés, Szakfelügyeletek, Gépbérlet, Fuvarozási feladatok, Geodéziai 
feladatok, Hulladékkezelés, Tanácsadás, Monitoring, Őrzés-védelmi feladatok, Laborvizsgálatok, minősítő mérések elvégzése és 
dokumentálása, Kivitelezést elősegítő részfeladatok, Contract manageri feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok: -tervmásolás és 
sokszorosítás, - organizációs tevékenység. 3. rész esetében a V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele pont folytatása: Földmunkák 

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:

2020.05.15Lejárata:2020.05.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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, figyelemmel a Kbt. 71. § (11) bekezdésében 
foglaltakra, mivel a számítási hiba javítását az ajánlattevő nem teljesítette.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2020.05.05

2020.05.05
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

részfeladatai, Híd és műtárgy építés, Aknafedlapok szintbehelyezése, Ideiglenes és végleges forgalomtechnikai részfeladatok, 
Környezetvédelmi részfeladatok, növénytelepítés, Szakfelügyeletek, Gépbérlet, Fuvarozási feladatok, Geodéziai feladatok, 
Hulladékkezelés, Tanácsadás, Monitoring, Őrzés-védelmi feladatok, Laborvizsgálatok, minősítő mérések elvégzése és dokumentálása, 
Kivitelezést elősegítő részfeladatok, Contract manageri feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok: -tervmásolás és sokszorosítás, - 
organizációs tevékenység. Az alábbi ajánlat bírálatára - így érvényesség vagy érvénytelenség megállapítására - nem került sor a Kbt. 
81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazása miatt: SWIETELSKY Magyarország Kft. 1. részre benyújtott ajánlata (769 pont).




