
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Taksony Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Fő út 85. 

Város: Taksony Postai irányítószám: 2335 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca 0+335 km-
0+635 km szelvények közötti és a Petőfi Sándor utca 0+255 km -0 + 668 km szelvények közötti 
szakaszok burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatok: 

Taksony Nagyközség Önkormányzata döntött a település két utcájának burkolat 

rekonstrukciójának megvalósításáról.  

A szükséges kiegészítő geodézia mérések az előkészítés során elvégzésre kerültek.  

Az összes utca összközmű ellátottsággal rendelkezik. Az utcák közvilágítása megoldott. 

Az utak kizárólag Taksony Nagyközség tulajdonában vannak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt 

kezelésében lévő utat nem érintünk 

 

1. rész tekintetében: 
 

Dózsa György utca:  

Nyomvonalat a 0+335 km – 0+635 km szelvények között az utca 4,5 m széles burkolattal és K 

szegéllyel készül. 

 A padka 1 m széles 10 cm osztályozatlan murva Trg 95 %-ra tömörítve. Oldal esése 5%.  

 Burkolat egyirányú lejtése I = 2,5%. 

 A tervezett burkolati rétegrend alulról: 

Meglévő burkolat: 

 20-25 cm meglévő útalap  

 2 cm AC-11 kiegyenlítő réteg 

 4 cm AC-11 kopó réteg 

Burkolat szélesítés 

 Tükör  

 15 cm Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból pályaszélesítés, szegély és 

folyóka szélességében  

 25 cm FZKA 0/32 szélesítés 1 m szélességben  

 5 cm 0-5 mm-es murva kiékelő réteg 0,5-0,5 m szélességben  

 2 cm AC-11 kiegyenlítő réteg  

 4 cm AC-11 kopóréteg  

 

 Útcsatlakozások lekerekítési sugara 

 Iskola utca 10 m  

 Hősök tere I. 12,5 illetve 8 m  

 Hősök tere II. 17,5 m  

 Dózsa György Belső ív 200 illetve 250 m  



 Az utca felszíni vízelvezetése szegély mellett elhelyezett kosárfolyóka. Mintakeresztszelvény 

szerint elhelyezve Kavicságyazaton beton megtámasztással (C20/25-XC1-32-F1). 

 A burkolatba eső fedlapokat a kopó réteg elhelyezése előtt vízzáróan szintbe kell helyezni 
(20 db).  

 

A feladatok részletes meghatározását a feladatleírás tartalmazza. 

 

CPV kódok: 
45233127-5 Úttorkolat építése 

45111290-7 Közmű-előkészítési munka 

 

 

2. rész tekintetében: 

Petőfi Sándor utca:  
Nyomvonalat a 0+255 km – 0+668 km szelvények között az utca 4,5 m széles burkolattal szegélykő 

nélkül készül.  

 A padka 1 m széles 10 cm osztályozatlan murva Trg 95 %-ra tömörítve. Oldal esése 5%.  

 Burkolat egyirányú lejtése I = 2,5%.  

 A tervezett burkolati rétegrend alulról:  
 

 20-25 cm meglévő útalap  

 15 cm Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 1-1 m szélességben 

 25 cm FZKA 0/32 szélesítés 1-1 szélességben 

 5 cm 0-5 mm-es murva kiékelő réteg 1-1 m szélességben  

 20-30 mm AC-11 kiegyenlítő réteg.  

 40 mm AC-11 kopóréteg  

 

 Útcsatlakozások lekerekítési sugara:  

 Béke utca 10 m  

 Költcsey Ferenc utca 10 8 m  
 

 Az utca felszíni vízelvezetése szikkasztással kerül megoldásra. A lefolyó vizek a padkán 

átjutva kerül a szikkasztó árokba. Szikkasztó árok készítése 60x40x10 cm-es mederlapból 

– vagy azzal egyenértékű- áttört fenekű elemből készül szakaszosan. A mederelemek 30 

x30 cm homokos kavics ágyazatra kerülnek telepítésre.  

 A burkolatba eső fedlapokat a kopó réteg elhelyezése előtt vízzáróan szintbe kell helyezni 
(15 db) 

 

A feladatok részletes meghatározását a feladatleírás tartalmazza. 

 

CPV kódok: 
45233127-5 Úttorkolat építése 

45111290-7 Közmű-előkészítési munka 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás, 

a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy 

az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő 
tárgyalást nem tart. 

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 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 
2017. 10. 26.  

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 Taksony, Dózsa 
György utca 0+335 km-0+635 km szelvények közötti és a Petőfi Sándor utca 0+255 km -0 + 668 km 
szelvények közötti szakaszok burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására” 

Az eljárás eredményes volt x  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 



Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. rész: 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

 
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő 

neve 
Hidrográd Víz és Közműépítő Kft 

Önálló Ajánlattevő 

székhelye 
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a 

Adószám: 14335556-2-13 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

ÁR 

Egyösszegű ajánlati ár  

(nettó HUF) 

 

19 687 079,- Ft 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM 

1. A szerződés teljesítésében 

résztvevő, az eljárást megindító 

felhívás 12.2. Műszaki szakmai 
alkalmasság M.2.1. pontjában 

meghatározott szakmai 

tapasztaltnál nagyobb szakmai 

tapasztalattal rendelkező 

szakember szakmai tapasztalata 

(hónapban megadva) (maximum 36 
hónap) 

36 hónap 

1. Jólteljesítési biztosíték mértéke 

a jótállás időtartamára a 

szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

(maximálisan a szerződés szerinti, 

általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5%-a) 

5 % 

 
Ajánlattevők a szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági feltételeknek való megfelelést 
igazolta. 

 
2. Ajánlattevő adatai: 

 
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő 

neve 
Sziget-Szilárd Kft. 



Önálló Ajánlattevő 

székhelye 
2336 Dunavarsány Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. 

Adószám: 10933255-2-13 

 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

ÁR 

Egyösszegű ajánlati ár  

(nettó HUF) 

17.690.314.- 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM 

1. A szerződés teljesítésében 

résztvevő, az eljárást megindító 

felhívás 12.2. Műszaki szakmai 
alkalmasság M.2.1. pontjában 

meghatározott szakmai 

tapasztaltnál nagyobb szakmai 

tapasztalattal rendelkező 

szakember szakmai tapasztalata 

(hónapban megadva) (maximum 36 
hónap) 

36 hónap 

1. Jólteljesítési biztosíték mértéke 

a jótállás időtartamára a 

szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

(maximálisan a szerződés szerinti, 

általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5%-a) 

5 % 

Ajánlattevők a szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági feltételeknek való megfelelést 

igazolta. 

 

2. rész: 

 
1. Ajánlattevő adatai: 

 
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő 

neve 
Hidrográd Víz és Közműépítő Kft 

Önálló Ajánlattevő 

székhelye 
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a 

Adószám 14335556-2-13 

 



Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

ÁR 

Egyösszegű ajánlati ár  

(nettó HUF) 

28 008 162,- Ft 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM 

1. A szerződés teljesítésében 

résztvevő, az eljárást megindító 

felhívás 12.2. Műszaki szakmai 

alkalmasság M.2.1. pontjában 

meghatározott szakmai 
tapasztaltnál nagyobb szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember 

szakmai tapasztalata (hónapban 

megadva) (maximum 36 hónap) 

36 hónap 

1. Jólteljesítési biztosíték mértéke 

a jótállás időtartamára a 

szerződés szerinti, általános 

forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

(maximálisan a szerződés szerinti, 
általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5%-a) 

1 % 

Ajánlattevők a szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági feltételeknek való megfelelést 
igazolta. 

 

2. Ajánlattevő adatai: 

 
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő 
neve 

Sziget-Szilárd Kft. 

Önálló Ajánlattevő 

székhelye 
2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. 

Adószám: 10933255-2-13 

 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

ÁR 

Egyösszegű ajánlati ár  

(nettó HUF) 

25.289.202.- 



MINŐSÉGI KRITÉRIUM 

1. A szerződés teljesítésében 

résztvevő, az eljárást megindító 

felhívás 12.2. Műszaki szakmai 
alkalmasság M.2.1. pontjában 

meghatározott szakmai 

tapasztaltnál nagyobb szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember 

szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva) (maximum 36 hónap) 

36 hónap 

1 Jólteljesítési biztosíték mértéke 

a jótállás időtartamára a 

szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

(maximálisan a szerződés szerinti, 

általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5%-a) 

5 % 

 

 

Ajánlattevők a szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági feltételeknek való megfelelést 
igazolta.  

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.) 

 

   

Az ajánlattevő neve:  

Hidrográd Víz és 

Közműépítő Kft. 

Az ajánlattevő neve:  

Sziget-Szilárd 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 

1. rész 

1. Egyösszegű 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 8,99 629,00 10,00 700,00 



2. A szerződés 

teljesítésében 

résztvevő, az 

eljárást megindító 

felhívás 12.2. 
Műszaki szakmai 

alkalmasság M.2.1. 

pontjában 

meghatározott 

szakmai 

tapasztaltnál 
nagyobb szakmai 

tapasztalattal 

rendelkező 

szakember 

szakmai 
tapasztalata 

(hónapban 

megadva) 

(maximum 36 

hónap) 

25 10,00 250,00 10,00 250,00 

3. Jólteljesítési 

biztosíték mértéke 

a jótállás 

időtartamára a 
szerződés szerinti, 

általános forgalmi 

adó nélkül 

számított 

ellenszolgáltatás 

%-ában 
(maximálisan a 

szerződés szerinti, 

általános forgalmi 

adó nélkül 

számított 
ellenszolgáltatás 

5%-a)  

5 10,00 50,00 10,00 50,00 

összpontszám  929,00 1000,00 

2. rész 

1.Egyösszegű 

ajánlati ár (nettó 

HUF) 

70 9,03 632,05 10,00 700,00 

2. A szerződés 

teljesítésében 

résztvevő, az 

eljárást megindító 

felhívás 12.2. 
Műszaki szakmai 

alkalmasság M.2.1. 

pontjában 

meghatározott 

szakmai 
tapasztaltnál 

nagyobb szakmai 

tapasztalattal 

rendelkező 

szakember 

szakmai 

25 10,00 250,00 10,00 250,00 



tapasztalata 

(hónapban 

megadva) 

(maximum 36 

hónap) 

3. Jólteljesítési 
biztosíték mértéke 

a jótállás 

időtartamára a 

szerződés szerinti, 

általános forgalmi 

adó nélkül 
számított 

ellenszolgáltatás 

%-ában 

(maximálisan a 

szerződés szerinti, 
általános forgalmi 

adó nélkül 

számított 

ellenszolgáltatás 

5%-a)  

5 10,00 50,00 10,00 50,00 

összpontszám  932,05 1000,00 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 

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:  

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) súlyszám: 70 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

 
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatokat fordított 

arányosítás módszerével értékeli, amely alatt az alábbi módszert érti és alkalmazza: 

 

Ajánlatkérő számára kedvező ezen értékelési módszer alapján, ha alacsony az Ajánlattevő 

által megajánlott érték.  

Ajánlatkérő az előbbiek alapján a legalacsonyabb értéket értékeli a legkedvezőbb 
megajánlásként, és ebben az esetben a legkedvezőbb ajánlatra e tekintetben a felső 

ponthatár szerint pontszámot, azaz 10,00 pontot ad, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő 

képlet alapján: 

 
P = (Ajánlatlegjobb / Ajánlatvizsgált) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin 

 

Ahol, 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 

Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 1,00 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

2. MINŐSÉGI SZEMPONT 1.: A szerződés teljesítésében résztvevő, az eljárást 
megindító felhívás 12.2. Műszaki szakmai alkalmasság M.2.1. pontjában 



meghatározott szakmai tapasztaltnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) súlyszám: 25 

 
A pontozás az alábbiak szerint történik minden alszempont tekintetében:  

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését 

egyenes arányosítás módszerével értékeli, amely alatt az alábbi módszert érti és 

alkalmazza: 

Ajánlatkérő számára kedvező ezen értékelési módszer alapján, ha magas az Ajánlattevő által 
megajánlott érték.  

Ajánlatkérő az előbbiek alapján a legmagasabb értéket értékeli a legkedvezőbb 

megajánlásként, és ebben az esetben a legkedvezőbb ajánlatra e tekintetben a felső 

ponthatár szerinti pontszámot, azaz 10,00 pontot ad, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva a megajánlott értékeknek megfelelően, egyenesen arányosan 

számolja ki a pontszámokat a következő képlet alapján: 
 

P = (Ajánlatvizsgált/ Ajánlat legjobb) x (Pontszám max – Pontszám min) + Pontszám min 

Ahol, 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pontszám max: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pontszám min: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 

Ajánlat legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme vagy az értékelési szempont 

maximális értéke 

Ajánlat vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. MINŐSÉGI SZEMPONT 2.: Jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállás időtartamára 
a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás %-ában 

(minimum 2%, maximum 5%) súlyszám: 25 

 

Az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb mértékű jólteljesítési 

biztosíték vállalása) a felső ponthatárral (10) azonos számú pontot kap, a többi ajánlat 
pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlet szerint:  

 

P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin  

 

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin= a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 

Ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel 

megállapított pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott 

részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

Ajánlatkérő minden esetben 2 tizedesjegyre kerekítve számol. 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: 

1. rész: 

Sziget-Szilárd Kft.  

Székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. 

Adószám: 10933255-2-13.) 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 17.690.314.- 



A legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Sziget-

Szilárd Kft. ajánlattevő tette. 

2. rész: 

Sziget-Szilárd Kft.  

Székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. 

Adószám: 10933255-2-13.) 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 25.289.202.- 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Sziget-
Szilárd Kft. ajánlattevő tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

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

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

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

Mindkét rész tekintetében: 

MV-KÉ felelős műszaki vezetői feladatok 

MV-VZ/A felelős műszaki vezetői feladatok 

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 

Mindkét rész tekintetében: 

MV-KÉ felelős műszaki vezetői feladatok- DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. 

Adószám: 10238433-2-13  

MV-VZ/A felelős műszaki vezetői feladatok - DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. 

Adószám: 10238433-2-13  

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:  

Mindkét rész tekintetében: 

A felhívás 12.2. Műszaki, szakmai alkalmasság M/2.1. és M/2.2.1. pontja tekintetében 

DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. Adószám: 10238433-2-13  

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.2.11) 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. 12. 14./ Lejárata: 2017. 10. 09.) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. 12. 14. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 12. 14. 

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 
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