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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17808719Fax:+36 17807811Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14368560Fax: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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózatKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001408382019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő Részvénytársaság

EKRSZ_
94215096

Váci út 45.

Budapest HU110 1134

Közbeszerzési Osztály

kozbeszerzes@nif.hu +36 14368572

http://www.nif.hu

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Budapest HU110 1054

Juhász Dániel

juhasz.daniel@meditkonzult.hu

http://www.meditkonzult.hu
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezéseRész 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:

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

2A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 002-001016A 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 a Kalocsa-Paks Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat tervezésére és kivitelezésére. I.rész:Vállalkozási szerződés 
az 512. jelű út 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (I. szakasz) 
II.rész:Vállalkozási szerződés az 5124. j. út 5+210-10+445 és 10+575-16+360 km szelvény (Gerjen-Paks) közötti szakaszának 
tervezésére és kivitelezésére (II. szakasz)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

MÁSODIK RÉSZ, XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Szöveges értékelés:

988.83A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

1000DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

974.17DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 78 200 000 584,- Ft 2.A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy közútépítési projektekhez 
kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (
min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező 
szakember közúti hidak tervezése területén szerzett tervezői szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 4. A
felhívás III.1.3) M/2.4 szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott hídépítési szakember közútépítési 
projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (min.0, max. 24 hónap): 24 hónap A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

24857538244A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1138 Budapest, Karikás Frigyes 
Utca 20.

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 76 951 954 982,- Ft 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy közútépítési projektekhez 
kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (
min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező 
szakember közúti hidak tervezése területén szerzett tervezői szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 4. A
felhívás III.1.3) M/2.4 szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott hídépítési szakember közútépítési 
projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (min.0, max. 24 hónap): 24 hónap A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11426628403DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, 
Béke Utca 150

SDD Konzorcium: Dömper Kft. - Subterra-Raab Kft. - Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők Ajánlattevő neve: Dömper Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft. Ajánlattevő székhelye: 9024 
Győr, Rómer Flóris utca 5. Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft. Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 79 900 529 752,- Ft 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy közútépítési projektekhez 
kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (
min. 0, max. 24 hónap): 28 hónap 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező 
szakember közúti hidak tervezése területén szerzett tervezői szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 27 hónap 4. A
felhívás III.1.3) M/2.4 szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott hídépítési szakember közútépítési 
projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (min.0, max. 24 hónap): 41 hónap A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

10229105211DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.

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
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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:

Hódút Kft., 11081423-4-03: AF III.1.2) P/1.1; AF III.1.3.) M/1.2 és AF III.1.3) M/2.4; CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.,
12014055-2-43: AF III.1.3.) M/2.2

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:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 76.951. 954.982,- Ft. A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési 
eljárás 1. ajánlati részében a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő nyújtotta be.

11426628403DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke 
Utca 150

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Az A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) ajánlattevő ajánlata 
érvényesnek minősül.

24857538244A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1138 Budapest, Karikás Frigyes 
Utca 20.

Az SDD Konzorcium: Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.) - Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5
.) - Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) közös ajánlattevők ajánlata érvényesnek minősül.

10229105211DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.

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)

Értékelési módszer: • az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontjába 
szerinti fordított arányosítás, • a 2.-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélső 
érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. ( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – 
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb 
megajánlásból levonásra kerül.) Az ajánlatkérő először az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli az alábbi módszer 
szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Részletek: Közbeszerzési 
Dokumentumok I.kötet 19. pont.

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:

tervezés,tervezői művezetés,híd és műtárgyépítési munkák egyes részei,felelős műszaki vezetés,szakfelügyeletek,ideiglenes 
létesítmények egyes részei,régészet,geodézia,hírközlővezetéképítési munkák egyes részfeladatai,villamosvezetéképítési munkák 
egyes

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.,12014055-2-43; Hódút Kft., 11081423-4-03
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 16 100 054 734,- Ft 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/
vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember közlekedési építmények tervezése területén szerzett 
tervezői szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 33 hónap 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy 
főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap): 26 hónap A benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor 
Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 14 962 185 471,- Ft 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/
vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember közlekedési építmények tervezése területén szerzett 
tervezői szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 24 hónap 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy 
főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap): 24 hónap A benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11426628403DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, 
Béke Utca 150

SDD Konzorcium: Dömper Kft. - Subterra-Raab Kft. - Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők Ajánlattevő neve: Dömper Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft. Ajánlattevő székhelye: 9024 
Győr, Rómer Flóris utca 5. Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft. Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 16 300 437 621,- Ft 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott projektvezető szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/
vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 28 hónap 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember közlekedési építmények tervezése területén szerzett 
tervezői szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap): 27 hónap 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy 
főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap): 29 hónap A benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

10229105211DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.

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:

2A szerződés száma:

2 - 5124. jelű út tervezése és kivitelezéseRész 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

Igen
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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:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 14.962.185.471,- Ft. A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési 
eljárás 2. ajánlati részében a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) ajánlattevő nyújtotta be.

11426628403DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke 
Utca 150

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

A STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)) ajánlattevő ajánlata érvényesnek 
minősül.

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor 
Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Az SDD Konzorcium: Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.) - Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5
.) - Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) közös ajánlattevők ajánlata érvényesnek minősül.

10229105211DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.

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)

Értékelési módszer: • az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontjába 
szerinti fordított arányosítás, • a 2.-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélső 
érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. ( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – 
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb 
megajánlásból levonásra kerül.) Az ajánlatkérő először az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli az alábbi módszer 
szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Részletek: Közbeszerzési 
Dokumentumok I.kötet 19. pont.

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:

950.53STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

942.53DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlattevőnként:

tervezés,tervezői művezetés,szakfelügyeletek,ideiglenes létesítmények egyes részei,régészet,geodézia,hírközlővezetéképítési 
munkák egyes részfeladatai,villamosvezetéképítési munkák egyes részfeladatai,

UTIBER Közúti Beruházó Kft., 10554885-2-43
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1. rész V.2.9) pont folytatása: részfeladatai,víz és szennyvízvezetéképítési munkák egyes részfeladatai,gázvezetéképítési munkák egyes
részfeladatai,előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai,útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai,híd és 
műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai,vízépítési munkák egyes részfeladatai,növénytelepítési,környezetvédelmi munkák egyes 
részfeladatai. 2. rész V.2.9) pont folytatása: víz és szennyvízvezetéképítési munkák egyes részfeladatai,gázvezetéképítési munkák 
egyes részfeladatai,előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai,útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai,
híd és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai,vízépítési munkák egyes részfeladatai,növénytelepítési,környezetvédelmi munkák 
egyes részfeladatai.

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:

2020.07.27Lejárata:2020.07.17Kezdete:

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:

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:

UTIBER Közúti Beruházó Kft., 10554885-2-43: AF III.1.3) M/2.2
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