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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Makó-Honvéd városrész - Közúthálózat fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Makó Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001150942018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
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31250050

Makó HU333 6900

Széchenyi Tér 22.

Juhos Bernadett

kozbeszerzes@mako.hu +36 62511800

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Budapest HU110 1026

Pasaréti Út 83.

Bálint GYöngyi

balint@eszker.eu



EKR001150942018
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:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Makó Honvéd városrészt érintő csapadékvíz elvezetés Makó, Vasvári Pál, Szende, Bem József, Türr István, Sarkantyú, Balassa, 
Pozsonyi, Lendvai, Fuvola, Táncsics Mihály, Alma, Bánffy és Szigeti utcákban 3839,7 fm hosszúságúságban csapadékvíz elvezetés 
kiépítése: D20 beton áteresz [m] 293,3, D30 beton áteresz [m] 494,2, D50 beton áteresz [m] 14,6, Vízbeeresztős TB 20/30/30 
mederburkoló elem [m] 2133,3 TB 20 fedlap 10 tonna tengelyterhelésre [m] 420, PRT 40/40/50 árokburkoló elem [m] 6, 50/200 
útpadka folyóka elem (íves) [m] 116, Földmedrű árok [m] 533,4 Meglévő Áteresz tisztítás [m] 106, D60 beton akna [db] 13, 32x32 
víznyelő akna [db] 17, Támfal [db] 224, PRT 25/20/50 árokburkoló elem [m] 260,9 mennyiségben. Befogadó rendezése és 
vízkormányzás kiépítése 12m hosszban, 2db szivattyú beépítésével. Makó Honvéd városrészben szilárd útburkolat kiépítése: A Szende 
(203m), Sarkantyú (205m), Türr (410m), Vasvári (520m), Aulich (206m), Bem (416m), Balassa (91m), Pozsonyi (223m), Alma (189m), 
Táncsics (351m), Szigeti (101m), Bánffy (97m), Fuvola (161m) és Lendvai (173m) utcákban mindösszesen 3347 méter hosszban. 
Jellemző építési mennyiségek: - Földkitermelés 3694,40 m3 - Földszállítás 5km-ig 2865,67 m3 - 2 rtg. Felületi bevonat 9480,20 m2 - 
Kiékelés 0/5 672,12 m3 - Fzka útalap 15 cm vtg 2429,05 m3 - Homokos kavics 10cm vtg 2037,99 m3 - Földpadka készítés 2340,06 m3 -
Jelzőtábla Egyirányú út 1,00 db - Behajtani tilos 1,00 db - Elsőbbségadás kötelező 46,00 db - Oszlop 49,00 db - Kiemelt szegély 361,00 
m - Fedlap szintbeállítás 12,00 db - Domború úttükör 1,00 db - Fakivágás 10,00 db - Süllyeszett szegély 75,00 m - Védőcső 110 66,50 
m Csapadék-vízelvezető rendszer kialakítása: Makó, Honvéd városrész – Makó 8776,, 
8783,8797,8818,8819,8862,9990,9968,9947,9928,9896,9853,9839,9821,9781,9754,9718,9618,9617,9617,9504,9504,9446,9382,9320,9257,9106
/4,9106/1,10004,10061,10095,1010010114,10119,10134,10148,10158,10186 hrsz-ú ingatlan(ok) Szilárd burkolatú út kialakítása: 
Makó 9446, 9739, 9559, 9257, 9982, 9504, 8862, 8819, 8776, 9896, 10100, 10110, 10134, 8818 hrsz-ú ingatlanok. A II.2.7) pontban 
megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Makó-Honvéd városrész - Közúthálózat fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmdik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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847"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

900DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.Nettó ajánlati ár összesen (HUF):272 575 385 2. Az M.1. pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-36 hónap):36
Ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 3. Többlet jótállás 
időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap) 0 Ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő.

10642166203"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6320 Solt, Kecskeméti 
Út 34

1.Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 252 275 443 2. Az M.1. pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-36 hónap):
36 Ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 3. Többlet jótállás 
időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap) 0 Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést megfelelően igazolta.

11392486206DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, 6750 Algyő, Kastélykert Utca 171

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő ajánlata nem 
tartalmazza azon nyilatkozatot, mely szerint összhangban a 321/2017. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakkal
, mely szerint: „Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.” Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte benyújtani az Ajánlattevő által az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában tett, a kizáró okok fenn nem 
állására vonatkozó nyilatkozatát (a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 4. számú melléklet). Ajánlattevő a kért 
hiánypótlásnak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást.

11424688203MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, 
Szolnoki hegy 118.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1.Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 252 275 443 2. Az M.1. pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-36 hónap):
36 Ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 3. Többlet jótállás 
időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap) 0 Ajánlattevő az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek ajánlattevő. Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelést megfelelően 
igazolta.

11392486206DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, 6750 Algyő, Kastélykert Utca 171

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10. Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. 
résszempont (szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás, 3. részszempont (jótállás): egyenes arányosítás.

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:

Útépítési részfeladatok, forgalomtechnika, 2 rtg felületi bevonat készítés, csapadékcsatorna építés részfeladatok.

Még nem ismert
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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:

2019.02.19Lejárata:2019.02.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.02.14

2019.02.14




