
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Visegrád Város Önkormányzata 

Postai cím: Fő u. 81. 

Város: Visegrád Postai irányítószám: 2025 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016-0002 

azonosító számú pályázati projekt tárgyú, K.É. 8297/2017 számú nyílt közbeszerzési eljárás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: : „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016-0002 

azonosító számú pályázati projekt tárgyú, K.É. 8297/2017 számú nyílt közbeszerzési eljárás 

 

A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016- 

0002 azonosító számú szakaszolt pályázati projekt második szakaszának keretében ajánlatkérő a második projektszakasz teljes 

védműépítési munkáit kívánja megvalósítani. A szakasz építési munkái négy nagyobb részből állnak: 

- Városközponti, 370 méteres szakasz 

- Apátkúti-patak mentén kiépítendő védmű 

- Apátkúti-patak híd átalakítása védmű funkcióvá 

- Külsőségi földműves szakasz fejlesztése 

A nyertes ajánlattevő feladata az esetlegesen bekövetkezett árvizek elleni védekezés a kivitelezés teljes ideje alatt az átadott 

munkaterületeken, a nyertes ajánlattevő terhére, a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A kivitelezési munkákkal 

érintett létesítményeken a Vállalkozó kötelezettsége a helyi irányítás, szakaszvédelem-vezetés felügyelete mellett a 

vízkárelhárítási munkák ellátása minden készültségi fokozatban. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszínen lévő gépeivel, 

eszközeivel, anyagaival, valamint személyi állományával az ajánlatkérő által irányított védekezési tevékenységben részt venni és 

a szakaszvédelem-vezető utasításait köteles végrehajtani. 

Az építési munkák az alábbi tevékenységekből, illetve mennyiségekből állnak szakaszonként: 

Városközponti szakasz 370 m 

ALAPOZÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK: 

Lavírsík készítése: 1665 m3 

PARAPETFAL ÉPÍTÉSE: 

Szerelőbeton készítés: 37 m3 

Vasbeton szerkezetépítés: 296 m3 

Dilatációképzés a vasbeton gerendák között 

Földvisszatöltés betonozás után 1.369 m2 

Kiszoruló föld elszállítása 296 m2 

SZIVÁRGÓRENDSZER ÉPÍTÉSE: 

Szivárgórendszer építése tisztítóaknákkal együtt 370 m 

REKULTIVÁCIÓS, HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK: 

Sétányépítés 390 m 

Tereprendezés, humuszolás, füvesítés 7.400 m2 

Padkaépítés 370 m 

MOBILGÁT 

A beruházás első szakaszában létesített mobilgátrendszerrel kompatibilis aluminium elemekből álló mobil gátrendszer, mely 

azzal geometriailag, szilárdságilag, tájképileg azonos mobilgát szállítása, szerelése, lehorgonyzó talplemez beépítéssel együtt: 

636 m2 

Apátkúti-patak meder 

Kiviteli terv készítés 

Szádfal verés: 1.400 m2 



Vasbeton szerkezetépítés: 600 m3 

Híd és közművezeték emelés. 2 db 

1 m magas mobilgátrendszer létesítése: 110 m 

Meder burkolása : betonba rakott kőburkolat: 990 m2, 

Meder burkolása : geocellával erősített füvesített talaj 800 m2, termőfészekbe telepített cserjékkel 100 db 

Meder burkolása: halvédelem DINPI (Duna-Ipoly Nemzeti Park) előírások szerint 

Apátkúti-patak híd 

Forgalomszervezés a főközlekedési út forgalmának biztosításával 

Közművezetékek védelembe helyezése: víz, gáz, elektromos, hírközlés 

Mederburkolat bontása, építése 

Hídfő mögötti feltöltés készítése szádlemez védelemmel 

Híd bontási munkálatai 

Munkálatok ideje alatt a patakmeder ideiglenes lezárása a vízelvezetés biztosításával 

Monolit vasbeton híd felszerkezet készítése, szigetelése 

1 m magas mobilgátrendszer létesítése: 82 m 

Út és pályaszerkezet bontása, építése 

Külsőségi szakasz földmű 

TERVEZÉSI MUNKÁK 

Kiviteli terv készítés 

Közműkiváltási tervek készítése, a közművek feltárásával 

BONTÁSI MUNKÁK 

Meglévő töltés bontása, bontott anyag továbbfelhasználásra minősítése: 99.370m3 

TÖLTÉSÉPÍTÉSI MUNKÁK 

Altalaj tömörítés: 57.120 m2 

Töltésépítés agyagpaplan alsó síkjáig: 75.810 m3 

Agyagpaplan készítés: 42.840 m3 

Szivárgó réteg készítés: 2.530 m3 

Leterhelő réteg készítés: 8.220 m3 

Útburkolat készítése a koronán: 840 m3 

Reno matrac helyreállítás: 2.400 m2 

ÁRVÍZKAPU LÉTESÍTÉSE 

2 m magas mobilelemes árvízkapu létesítése: 6 m2 

hossz: 

városközponti szakasz 370 m 

külsőségi szakasz 1200 m 

Apátkúti-patak 2x200 m 

összesen 1970 m 

szádfal: 

városközponti szakasz 1100 m2 

Apátkúti-patak 1400 m2 

összesen 2500 m2 

mobilgát: 

városközponti szakasz 636 m2 

Apátkúti-patak 82 m2 

összesen 718 m2 

Részletes mennyiségek a műszaki dokumentumokban! 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész; XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 8297 /2017 (KÉ-szám/évszám) 

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



Hatóság tájékoztatásának napja: 2 - 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2  - 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 - 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [-] Elnevezés: vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

1. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 

Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44 

Telefonszáma: +361 889 6452 

Telefax száma: +361 889 6433 

E-mail címe: kornyezetvedelem@swietelsky.hu 

Kapcsolattartó neve: Hajas Tibor 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 928.491.915 HUF 

2. Projekt terv ajánlatom 42-58 oldalain található 

3. Vállalt jótállás mértéke (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 60 hónap 

 

2. Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: ZMV Visegrád Konzorcium 

Ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

Telefonszáma: +3634 382-648 

Telefax száma: nincs 

E-mail címe: zoldut@zoldut.com; titkarsag@magyarvizepito.hu 

Kapcsolattartó neve: Ányos Attila 

 

Konzorciumvezető neve: Zöld Út-Építő Kft. 

Konzorciumvezető székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 
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Konzorciumvezető adószáma: 14045877-2-11 

Konzorciumvezető 

telefonszáma: 

+3634 382-648 

Konzorciumvezető telefax 

száma: 

nincs 

Konzorciumvezető e-mail 

címe: 

zoldut@zoldut.com; titkarsag@magyarvizepito.hu 

Konzorciumvezető 

kapcsolattartó neve: 

Ányos Attila 

 

Konzorciumi tag neve: Magyar Vízépítő Zrt. 

A Konzorciumi tag székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. 

Konzorciumi tag adószáma: 14544723-2-42 

Konzorciumi tag telefonszáma: +361 276-3773 

Konzorciumi tag telefax 

száma: 

+361 276 3773 

Konzorciumi tag e-mail címe: titkarsag@magyarvizepito.hu 

Konzorciumi tag kapcsolattartó 

neve: 

Nobilis Kristóf Miklós 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 565.868.000 HUF 

2. Projekt terv ajánlatom 080 oldalain található 

3. Vállalt jótállás mértéke (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 60 hónap 

 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    ZMV Visegrád Konzorcium SWIETELSKY 

Magyarország Kft. 
 

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 
és  

súlyszám  

szorzata 

 
Egyösszegű ajánlati ár 

(nettó HUF) 

70 100 7000 61,33 4293,1   

 
Projektterv 15 50,5 757,5 100 1500   

 
Vállalt jótállás mértéke 

(min. 36 hónap, max. 60 
hónap) 

15 100 1500 100 1500   

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  9257,5  7293,1   

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: A „Projektterv” mindkét ajánlattevőnél alapvetően megfelelően került 

bemutatásra. A kivitelezés térbeli organizációjával összefüggésben mindkét ajánlattevő azonos összpontszámot kapott. A kivitelezés időbeli 
organizációjával kapcsolatban a ZMV Visegrád Konzorcium projektterve a szakmai zsűri értékelése alapján kevésbé volt kidolgozott, mint a 

SWIETELSKY Magyarország Kft.-é (III. IV. V. alpontok). Erre való tekintettel a SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlata az első, a ZMV 

Visegrád Konzorcium ajánlata a második helyezést kapta. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése 

során adható pontszámok alsó illetve felső határa: 1-100, amely minden részszempont esetén azonos. 

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: 2    

Az értékelés módszere: 

A „legjobb ár-érték arány” értékelési szempontja esetén a módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
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közötti pontszámot, a Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint történik. 

Az 1. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a fordított arányosítással módszerével értékeli [Közbeszerzési Hatóság 

útmutató I.A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. december 21.]:  

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A legalacsonyabb értéket megajánló ajánlat kapja a 100 pontot – mint az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat –, a többi ajánlat 

a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva, a fentiek szerinti arányosítással kerül kiszámításra. 

A 2. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a sorbarendezés és a fordított arányosítás együttes alkalmazásával értékeli az 

alábbiak szerint: 

Az Ajánlatkérő bírálóbizottsága, illetve az általa bevont - 3 szakértőből álló - szakmai zsűri részszempontonként a közbeszerzési 

dokumentumban meghatározott vizsgálati elemenként külön-külön vizsgálja az ajánlatokat, megállapítja az projekt terv - adott 

munkarészének - kidolgozottságára kiosztható belső pontszámokat (az egyes ajánlatok azonos belső pontszámot is kaphatnak), majd 

az Ajánlatkérő a tartalmi elemekre kiosztott belső pontszámok alapján számított belső összpontszámok alapján – részszempontonként 

-rangsorolják az ajánlatokat. Ennek megfelelően a szakmailag legjobb (legmagasabb összesített belső pontszámot elérő) ajánlat az 1., 

az ezt követő a 2. helyezést kapja és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakmai zsűri a bírálat során 

indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztja alá az adott ajánlat adott értékelési részszempontra kiosztott belső pontszámait. 

Ajánlatkérő az ajánlatokban tett vállalásokat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményekhez viszonyítja, tehát 

az egyes ajánlatok szakmai tartalma alapján osztja ki a belső pontszámokat. Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe 

állítva az ajánlatokat, kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése – ennek megfelelően a legnagyobb összegű összesített belső 

pontszámot kapó ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést kapja, és így tovább. Amelyik ajánlat a legkisebb végső (1.) helyezést 

kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 100 pontot. Ajánlatkérő az 

ajánlatokat az így elért helyezések, helyezési számoknak megfelelően a fordított arányosítással módszerével értékeli [Közbeszerzési 

Hatóság útmutató I.A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. december 21.]:  

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok értékelése anonim módon történik, azaz az ajánlatok 

értékelésébe bevont személyek a belső pontszámok meghatározásakor az ajánlatokat (projekt terveket) névtelenül kapják meg, azaz a 

számukra biztosított projekt terveken nem kerül feltüntetésre az ajánlattevő személye. Kérjük, munkák segítése érdekében a projekt 

terven az ajánlattevő személyére vonatkozó adatokat mellőzzék (amennyiben mégis tartalmaz ajánlattevői személyére vonatkozó 

adatokat a projekt terv, a projekt terv anonimitásáról Ajánlatkérő gondoskodik). 

 

A 3. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi képlet szerint értékeli:  

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat tartalmi eleme 

Alegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb szintet elérő ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Azok az ajánlatok, amelyek ezen részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (évényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák 

(azaz 36 hónapot), az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (60 

hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 

pontszámot kapnak. A két szélső érték közti megajánlásra a fenti képletet alkalmazza Ajánmlatkérő. 

Ha a fenti módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 

tizedesjegyre kell kerekíteni. 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az adott súlyszámmal, a 

2 tizedesjegyre kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja és így állapítja meg az adott ajánlat összpontszámát.  

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: ZMV Visegrád Konzorcium 

Ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

Telefonszáma: +3634 382-648 

Telefax száma: nincs 

E-mail címe: zoldut@zoldut.com; titkarsag@magyarvizepito.hu 

Kapcsolattartó neve: Ányos Attila 

 

Konzorciumvezető neve: Zöld Út-Építő Kft. 

Konzorciumvezető székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

Konzorciumvezető adószáma: 14045877-2-11 

Konzorciumvezető 

telefonszáma: 

+3634 382-648 

Konzorciumvezető telefax 

száma: 

nincs 

Konzorciumvezető e-mail 

címe: 

zoldut@zoldut.com; titkarsag@magyarvizepito.hu 

Konzorciumvezető 

kapcsolattartó neve: 

Ányos Attila 

 

Konzorciumi tag neve: Magyar Vízépítő Zrt. 

A Konzorciumi tag székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. 

Konzorciumi tag adószáma: 14544723-2-42 

Konzorciumi tag telefonszáma: +361 276-3773 

Konzorciumi tag telefax 

száma: 

+361 276 3773 

Konzorciumi tag e-mail címe: titkarsag@magyarvizepito.hu 

Konzorciumi tag kapcsolattartó 

neve: 

Nobilis Kristóf Miklós 

Ajánlat: 

Részszempont Ajánlati elem 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 565.868.000 HUF 

2. Projekt terv ajánlatom 080 oldalain található 

3. Vállalt jótállás mértéke (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 60 hónap 

A legjobb ár- érték arányú ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2  - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

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

igénybe venni: Zöld Út-Építő Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.): tervezés, projektvezetés, építésvezetés, munkavezetés, 

felvonulási létesítmények, őrzés-védelem, szakfelügyeletek, alapanyagbeszerzés, közúti szállítás, alapozási és földmunkák 

részfeladatai, parapetfal építés részfeladatai, szivárgórendszer építés részfeladatai, rekultivációs és helyreállítási munkák 

részfeladatai, átadási dokumentáció készítésének részfeladatai. Magyar vízépítő Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 

15.): felvonulási létesítmények, őrzés-védelem, szakfelügyeletek, alapanyagbeszerzés, közúti szállítás, alapozási és földmunkák 

részfeladatai, parapetfal építés részfeladatai, szivárgórendszer építés részfeladatai, rekultivációs és helyreállítási munkák 

részfeladatai, átadási dokumentáció készítésének részfeladatai. 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2   - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   Zöld Út-Építő Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.): Nemes Zoltán (2051 

Biatorbágy, Tópart utca 18.), Szabó Zsolt Imre (1145 Budapest, Bosnyák u. 1/a. V. em. 2.), Tata-Út Építő Kft. (2890 Tata, Agostyáni 

út 78.) 14750557-2-11 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 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: Nemes Zoltán (2051 Biatorbágy, Tópart utca 18.) 

III.1.3. M.2) pont A) és B) alpontok; Szabó Zsolt Imre (1145 Budapest, Bosnyák u. 1/a. V. em. 2.) III.1.3. M.2) pont D) alpont; Tata-

Út Építő Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) 14750557-2-11 III.1.3. M.2) pont C) alpont. 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

mailto:zoldut@zoldut.com
mailto:zoldut@zoldut.com


V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2   - 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/09/28 / Lejárata: 2017/10/08 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/09/27 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/09/27 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


