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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.kozbeszguru.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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4A 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:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

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:

1 - 2., 3., 10-es választókörzetekben: 4657 fm járdaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
-

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

2018.05.25.

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

A Városgazda XVIII. kerület NZrt részére mindösszesen 8491 folyóméter mennyiségű járda felújítási munkához kapcsolódó 
építési munkák elvégzése, mely a 2., 3., 4., 6., 9., 10-es számú választókörzetekre terjed ki.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A Városgazda XVIII. kerület NZrt. részére járda felújítási munkához kapcsolódó építési munkák elvégzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 26 192 875 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

13374338213Erenbau Kft, 2360 Gyál, Heltai Jenő Utca 73

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A részszempontok és súlyszámok - az ajánlati felhívásban foglaltak szerint – alapján az értékelés módszerei az alábbiak: Ajánlatkérő az 
ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között 
értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal,
a két tizedesjegyre kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. A pontszámok számításának módszere: 1. részszempont: Ajánlati ár – Fordított arányosítás 2. részszempont: Jótállási idő –
Egyenes arányosítás 3. részszempont: Késedelmi kötbér – Egyenes arányosítás Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül 
meghatározásra az alábbiak szerint: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (
legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Egyenes arányosítás: A legkedvezőbb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legmagasabb vagy e fölötti értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A 
legkedvezőtlenebb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a minimum 
pontszámot (P min) kapja. A többi ajánlat pontszáma a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározott két szélső értéktől való 
távolságok arányának megfelelően kerülnek meghatározásra az egyenes arányosítás képletével, amely az alábbi: P= (
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire, vagy ami feletti megajánlásra egyaránt a maximális pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

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:

643Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

700Erenbau Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesített nettó ajánlati ár: 28 522 688 Ft Jótállási idő: 16 hónap Késedelmi kötbér napi mértéke: 20 000 Ft A fenti 
ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, 
ezért érvényessé nyilvánítható. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

10659461243Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 1182 Budapest, Halomi Út 108.

Összesített nettó ajánlati ár: 26 192 875 Ft Jótállási idő: 16 hónap Késedelmi kötbér napi mértéke: 20 000 Ft A fenti 
ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, 
ezért érvényessé nyilvánítható. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

13374338213Erenbau Kft, 2360 Gyál, Heltai Jenő Utca 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
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Ajánlatkérő az alábbi tartalommal küldött ki a fenti ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást. A pótolandó hiányok: 1. 
Előírás a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 18. alpontjában
előírta, hogy: „Az ajánlatban be kell nyújtani (bővebben KD): árazott költségvetés” Ajánlatkérő a Közbeszerzési 
dokumentumok II fejezetének 5.4) és 5.5) pontjában előírta, hogy: „A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) 
bekezdéseinek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplők által az EKR-ben csatolt formában benyújtott 
elektronikus dokumentumoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie. A csatolt elektronikus dokumentumokat „.
pdf”, vagy „.jpg”, vagy „.jpeg” formátumban kell benyújtani. Amennyiben a benyújtott dokumentum nem felel meg a fenti 
előírásnak, Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően jár el.” „Az 
ajánlatban szereplő azon nyilatkozatok, amelyek nem elektronikus űrlapon keresztül kerülnek benyújtásra, aláírás nélkül 
joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra 
jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.” A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (
2) bekezdése szerint: „Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja 
szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek.” Hiány az ajánlatban és pótlása: Az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben excel formátumban 
nyújtotta be a beárazott költségvetést, amely nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 5.4) és 5.5) 
pontjában foglalt követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetés azonban mindkét közbeszerzési rész 
esetében olvasható, Ajánlatkérő kéri a hiány pótlását és az excel formátumban benyújtott költségvetések ismételt 
benyújtását mindkét közbeszerzési rész esetében a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. A 
benyújtás során kérjük, szíveskedjenek figyelemmel lenni az 1. számú hiánypótlási felhívásban jelzett nyomtatási 
problémára és olyan módon nyomtatni a költségvetés valamennyi oldalát, hogy a dokumentumon valamennyi számjegy és 
tizedesjegy látható legyen! 2. Előírás a Felhívásban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy: „A
kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.” A 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 17. § (1) bekezdése és 8. § i) pont ib) alpontja alapján: „17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek
ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 8. §
i) pont ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni” Tekintettel a fenti kizáró ok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti 
szabályozásra, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontban a hatályos Pmtv. (2017. évi LIII. törvény) 3. § 
38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti fogalma(ka)t kell érteni a nyilatkozat megtétele során! Hiány az ajánlatban és 
pótlása: A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben üres nyilatkozatot nyújtott be a 
rendelkezésre álló űrlapon. A fentiekre tekintettel kérjük a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) elnevezésű űrlapot ismételten 
benyújtani mindkét részben olyan módon, hogy az űrlap által felajánlott lehetőségek közül (első két lehetőség) választják ki
a megfelelőt. Kérjük, hogy a hiánypótlás teljesítése során vegyék figyelembe a hatályos Pmtv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) 
alpontjait és amennyiben az alapján rendelkezik a társaság tényleges tulajdonossal, a nyilatkozaton szíveskedjenek 
valamennyi tényleges tulajdonos nevét és lakcímét feltüntetni! 3. Előírás a Felhívásban: Ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy: „A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.” Ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás V.2) pont 18. alpontjában előírta, hogy: „Az ajánlatban be kell nyújtani (bővebben KD): 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok” Hiány az 

24202024241Navigáció Mélyépítő Kft, 1037 Budapest, Bécsi Út 85

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

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:

Ellenszolgáltatás összege: 28 522 688 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

10659461243Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 1182 Budapest, Halomi Út 108.

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

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.



EKR000076362018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Nem releváns

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

Ajánlatkérő az alábbi tartalommal küldött ki a fenti ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást. A pótolandó hiányok: 1. 
Előírás a Felhívásban és/vagy a Közbeszerzési dokumentumokban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 18. 
alpontjában előírta, hogy: „Az ajánlatban be kell nyújtani (bővebben KD): árazott költségvetés” Ajánlatkérő a Közbeszerzési
dokumentumok II fejezetének 5.4) és 5.5) pontjában előírta, hogy: „A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) 
bekezdéseinek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplők által az EKR-ben csatolt formában benyújtott 
elektronikus dokumentumoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie. A csatolt elektronikus dokumentumokat „.
pdf”, vagy „.jpg”, vagy „.jpeg” formátumban kell benyújtani. Amennyiben a benyújtott dokumentum nem felel meg a fenti 
előírásnak, Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően jár el.” „Az 
ajánlatban szereplő azon nyilatkozatok, amelyek nem elektronikus űrlapon keresztül kerülnek benyújtásra, aláírás nélkül 
joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra 
jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.” A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (
2) bekezdése szerint: „Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja 
szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek.” Hiány az ajánlatban és pótlása: Az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben excel formátumban 
nyújtotta be a beárazott költségvetést, amely nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 5.4) és 5.5) 
pontjában foglalt követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetés azonban mindkét közbeszerzési rész 
esetében olvasható, Ajánlatkérő kéri a hiány pótlását és az excel formátumban benyújtott költségvetések ismételt 
benyújtását mindkét közbeszerzési rész esetében a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. A 
benyújtás során kérjük, szíveskedjenek figyelemmel lenni a többi ajánlattevőnél is jelzett nyomtatási problémára és olyan 
módon nyomtatni, hogy a dokumentumon valamennyi számjegy és tizedesjegy látható legyen! 2. Előírás a Felhívásban: 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 15. alpontjában előírta, hogy: „A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az 
ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn.” Hiány az ajánlatban és pótlása: Az ajánlat 
egyik közbeszerzési részben sem tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy vele szemben a felhívásban előírt kizáró 
okok nem állnak fenn. Kérjük a hiány pótlását és mindkét közbeszerzési rész esetében benyújtani a fenti nyilatkozatot, 
amelyre vonatkozóan Ajánlatkérő nyilatkozatmintát is rendelkezésre bocsátott az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg. 3. Előírás a Felhívásban és/vagy a Közbeszerzési dokumentumokban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III
.1.1) pontjában előírta, hogy: „A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell 
igazolni.” A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és 8. § i) pont ib) alpontja alapján: „17. § (1) Az 
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb
) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 8. § i) pont ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni” Tekintettel a fenti kizáró ok 
tekintetében a hatályos Kbt. szerinti szabályozásra, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontban a hatályos
Pmtv. (2017. évi LIII. törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti fogalma(ka)t kell érteni a nyilatkozat megtétele 
során! Hiány az ajánlatban és pótlása: A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben üres 
nyilatkozatot nyújtott be a rendelkezésre álló űrlapon. A fentiekre tekintettel kérjük a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) elnevezésű 
űrlapot ismételten benyújtani mindkét részben olyan módon, hogy az űrlap által felajánlott lehetőségek közül (első két 
lehetőség) választják ki a megfelelőt. Kérjük, hogy a hiánypótlás teljesítése során vegyék figyelembe a hatályos Pmtv. 3. § 
38. pont a)–b) vagy d) alpontjait és amennyiben az alapján rendelkezik a társaság tényleges tulajdonossal, a nyilatkozaton 
szíveskedjenek valamennyi tényleges tulajdonos nevét és lakcímét feltüntetni! Ajánlattevő a hiányok pótlására megadására
meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdése 
alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe az elbírálás során, amely a fenti hiányosságok okán nem felel meg a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak sem az 1., sem pedig a 2. rész tekintetében. A fenti 
indoklás alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 1. közbeszerzési 
részben.

12288623213RÖNK-VÁR Építőipari és Faházgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Szabadság Út 
116

ajánlatban és pótlása: A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben üres nyilatkozatot 
nyújtott be a rendelkezésre álló űrlapon. A fentiekre tekintettel kérjük a Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési 
eljárásról elnevezésű űrlapot ismételten benyújtani mindkét részben a felhívásban előírt módon! Ajánlattevő a hiányok 
pótlására megadására meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, Ajánlatkérő a Kbt. 
71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe az elbírálás során, amely a fenti hiányosságok okán nem 
felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak sem az 1., sem pedig a 2. rész 
tekintetében. A fenti indoklás alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az 1. közbeszerzési részben.
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A részszempontok és súlyszámok - az ajánlati felhívásban foglaltak szerint – alapján az értékelés módszerei az alábbiak: Ajánlatkérő az 
ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között 
értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal,
a két tizedesjegyre kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. A pontszámok számításának módszere: 1. részszempont: Ajánlati ár – Fordított arányosítás 2. részszempont: Jótállási idő –
Egyenes arányosítás 3. részszempont: Késedelmi kötbér – Egyenes arányosítás Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül 

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:

640Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

700Erenbau Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesített nettó ajánlati ár: 21 267 614 Ft Jótállási idő: 16 hónap Késedelmi kötbér napi mértéke: 20 000 Ft A fenti 
ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, 
ezért érvényessé nyilvánítható. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

10659461243Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 1182 Budapest, Halomi Út 108.

Összesített nettó ajánlati ár: 19 459 100 Ft Jótállási idő: 16 hónap Késedelmi kötbér napi mértéke: 20 000 Ft A fenti 
ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, 
ezért érvényessé nyilvánítható. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

13374338213Erenbau Kft, 2360 Gyál, Heltai Jenő Utca 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

4A 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:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 4., 6., 9-es választókörzetekben: 3834 fm járdaRész száma, elnevezése:

Igen
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Ajánlatkérő az alábbi tartalommal küldött ki a fenti ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást. A pótolandó hiányok: 4. 
Előírás a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 18. alpontjában
előírta, hogy: „Az ajánlatban be kell nyújtani (bővebben KD): árazott költségvetés” Ajánlatkérő a Közbeszerzési 
dokumentumok II fejezetének 5.4) és 5.5) pontjában előírta, hogy: „A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) 
bekezdéseinek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplők által az EKR-ben csatolt formában benyújtott 
elektronikus dokumentumoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie. A csatolt elektronikus dokumentumokat „.
pdf”, vagy „.jpg”, vagy „.jpeg” formátumban kell benyújtani. Amennyiben a benyújtott dokumentum nem felel meg a fenti 
előírásnak, Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően jár el.” „Az 
ajánlatban szereplő azon nyilatkozatok, amelyek nem elektronikus űrlapon keresztül kerülnek benyújtásra, aláírás nélkül 
joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra 
jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.” A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (
2) bekezdése szerint: „Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja 
szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek.” Hiány az ajánlatban és pótlása: Az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben excel formátumban 
nyújtotta be a beárazott költségvetést, amely nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 5.4) és 5.5) 
pontjában foglalt követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetés azonban mindkét közbeszerzési rész 
esetében olvasható, Ajánlatkérő kéri a hiány pótlását és az excel formátumban benyújtott költségvetések ismételt 
benyújtását mindkét közbeszerzési rész esetében a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. A 
benyújtás során kérjük, szíveskedjenek figyelemmel lenni az 1. számú hiánypótlási felhívásban jelzett nyomtatási 
problémára és olyan módon nyomtatni a költségvetés valamennyi oldalát, hogy a dokumentumon valamennyi számjegy és 

24202024241Navigáció Mélyépítő Kft, 1037 Budapest, Bécsi Út 85

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

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:

Ellenszolgáltatás összege: 21 267 614 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

10659461243Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 1182 Budapest, Halomi Út 108.

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

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

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.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 19 459 100 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

13374338213Erenbau Kft, 2360 Gyál, Heltai Jenő Utca 73

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

meghatározásra az alábbiak szerint: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (
legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Egyenes arányosítás: A legkedvezőbb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legmagasabb vagy e fölötti értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A 
legkedvezőtlenebb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a minimum 
pontszámot (P min) kapja. A többi ajánlat pontszáma a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározott két szélső értéktől való 
távolságok arányának megfelelően kerülnek meghatározásra az egyenes arányosítás képletével, amely az alábbi: P= (
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire, vagy ami feletti megajánlásra egyaránt a maximális pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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Ajánlatkérő az alábbi tartalommal küldött ki a fenti ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást. A pótolandó hiányok: 4. 
Előírás a Felhívásban és/vagy a Közbeszerzési dokumentumokban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 18. 
alpontjában előírta, hogy: „Az ajánlatban be kell nyújtani (bővebben KD): árazott költségvetés” Ajánlatkérő a Közbeszerzési
dokumentumok II fejezetének 5.4) és 5.5) pontjában előírta, hogy: „A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) 
bekezdéseinek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplők által az EKR-ben csatolt formában benyújtott 
elektronikus dokumentumoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie. A csatolt elektronikus dokumentumokat „.
pdf”, vagy „.jpg”, vagy „.jpeg” formátumban kell benyújtani. Amennyiben a benyújtott dokumentum nem felel meg a fenti 
előírásnak, Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően jár el.” „Az 
ajánlatban szereplő azon nyilatkozatok, amelyek nem elektronikus űrlapon keresztül kerülnek benyújtásra, aláírás nélkül 
joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra 
jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.” A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (
2) bekezdése szerint: „Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja 
szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek.” Hiány az ajánlatban és pótlása: Az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben excel formátumban 
nyújtotta be a beárazott költségvetést, amely nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 5.4) és 5.5) 
pontjában foglalt követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetés azonban mindkét közbeszerzési rész 
esetében olvasható, Ajánlatkérő kéri a hiány pótlását és az excel formátumban benyújtott költségvetések ismételt 
benyújtását mindkét közbeszerzési rész esetében a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. A 
benyújtás során kérjük, szíveskedjenek figyelemmel lenni a többi ajánlattevőnél is jelzett nyomtatási problémára és olyan 
módon nyomtatni, hogy a dokumentumon valamennyi számjegy és tizedesjegy látható legyen! 5. Előírás a Felhívásban: 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 15. alpontjában előírta, hogy: „A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az 
ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn.” Hiány az ajánlatban és pótlása: Az ajánlat 
egyik közbeszerzési részben sem tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy vele szemben a felhívásban előírt kizáró 
okok nem állnak fenn. Kérjük a hiány pótlását és mindkét közbeszerzési rész esetében benyújtani a fenti nyilatkozatot, 
amelyre vonatkozóan Ajánlatkérő nyilatkozatmintát is rendelkezésre bocsátott az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg. 6. Előírás a Felhívásban és/vagy a Közbeszerzési dokumentumokban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III
.1.1) pontjában előírta, hogy: „A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell 
igazolni.” A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és 8. § i) pont ib) alpontja alapján: „17. § (1) Az 
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb
) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 8. § i) pont ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
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tizedesjegy látható legyen! 5. Előírás a Felhívásban: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy: „A
kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.” A 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 17. § (1) bekezdése és 8. § i) pont ib) alpontja alapján: „17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek
ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 8. §
i) pont ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni” Tekintettel a fenti kizáró ok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti 
szabályozásra, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontban a hatályos Pmtv. (2017. évi LIII. törvény) 3. § 
38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti fogalma(ka)t kell érteni a nyilatkozat megtétele során! Hiány az ajánlatban és 
pótlása: A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben üres nyilatkozatot nyújtott be a 
rendelkezésre álló űrlapon. A fentiekre tekintettel kérjük a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) elnevezésű űrlapot ismételten 
benyújtani mindkét részben olyan módon, hogy az űrlap által felajánlott lehetőségek közül (első két lehetőség) választják ki
a megfelelőt. Kérjük, hogy a hiánypótlás teljesítése során vegyék figyelembe a hatályos Pmtv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) 
alpontjait és amennyiben az alapján rendelkezik a társaság tényleges tulajdonossal, a nyilatkozaton szíveskedjenek 
valamennyi tényleges tulajdonos nevét és lakcímét feltüntetni! 6. Előírás a Felhívásban: Ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy: „A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.” Ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás V.2) pont 18. alpontjában előírta, hogy: „Az ajánlatban be kell nyújtani (bővebben KD): 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok” Hiány az 
ajánlatban és pótlása: A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben üres nyilatkozatot 
nyújtott be a rendelkezésre álló űrlapon. A fentiekre tekintettel kérjük a Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési 
eljárásról elnevezésű űrlapot ismételten benyújtani mindkét részben a felhívásban előírt módon! Ajánlattevő a hiányok 
pótlására megadására meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, Ajánlatkérő a Kbt. 
71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe az elbírálás során, amely a fenti hiányosságok okán nem 
felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak sem az 1., sem pedig a 2. rész 
tekintetében. A fenti indoklás alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a
2. közbeszerzési részben.
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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:

2018.07.02.Lejárata:2018.06.27.Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
Nem releváns

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

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni” Tekintettel a fenti kizáró ok 
tekintetében a hatályos Kbt. szerinti szabályozásra, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontban a hatályos
Pmtv. (2017. évi LIII. törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti fogalma(ka)t kell érteni a nyilatkozat megtétele 
során! Hiány az ajánlatban és pótlása: A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő mindkét közbeszerzési részben üres 
nyilatkozatot nyújtott be a rendelkezésre álló űrlapon. A fentiekre tekintettel kérjük a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) elnevezésű 
űrlapot ismételten benyújtani mindkét részben olyan módon, hogy az űrlap által felajánlott lehetőségek közül (első két 
lehetőség) választják ki a megfelelőt. Kérjük, hogy a hiánypótlás teljesítése során vegyék figyelembe a hatályos Pmtv. 3. § 
38. pont a)–b) vagy d) alpontjait és amennyiben az alapján rendelkezik a társaság tényleges tulajdonossal, a nyilatkozaton 
szíveskedjenek valamennyi tényleges tulajdonos nevét és lakcímét feltüntetni! Ajánlattevő a hiányok pótlására megadására
meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdése 
alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe az elbírálás során, amely a fenti hiányosságok okán nem felel meg a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak sem az 1., sem pedig a 2. rész tekintetében. A fenti 
indoklás alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a 2. közbeszerzési 
részben.
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