A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése
Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című
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Iktatószám:
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Nyílt
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Hajdúdorog Város Önkormányzata
I. - Hajdúdorog, Nánási út 1171 hrsz. előtt, Hajdúdorog, Böszörményi út 547/2 hrsz. előtt II. Hajdúnánás, Dorogi út 3261 hrsz., - Hajdúnánás,
Jókai utca 56. sz. előtt, - Hajdúnánás, Tompa utca, Hajdúnánás, Magyar utca 2364 hrsz., III. - Polgár,
Hősök útja 601/3 és 1246 hrsz., IV. - Görbeháza,
Böszörményi u. 319/2 és 318/2 hrsz. előtt

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Ajánlatkérő típusa:

KELET-UTAS Konzorcium (Kelet-Épszer Kft.
konzorciumvezető; Utas-Épker Kft. konzorciumi
tag);;ROSEBER Kft.;ROSEBER Kft.
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

Nyertes ajánlattevő:

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Postai cím: Tokaji út 4.
Város/Község: Hajdúdorog
Postai irányítószám: 4087
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csige Tamás polgármester
Telefon: +36 52572137
E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu
Fax: +36 52572054
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdudorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson,
Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
I.
- Hajdúdorog, Nánási út 1171 hrsz. előtt,
- Hajdúdorog, Böszörményi út 547/2 hrsz. előtt
II.
- Hajdúnánás, Dorogi út 3261 hrsz.,
- Hajdúnánás, Jókai utca 56. sz. előtt,
- Hajdúnánás, Tompa utca,
- Hajdúnánás, Magyar utca 2364 hrsz.,
III.
- Polgár, Hősök útja 601/3 és 1246 hrsz.,
IV.
- Görbeháza, Böszörményi u. 319/2 és 318/2 hrsz. előtt
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NUTS-kód: HU321
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A szerződés tárgya:
Vállalkozási szerződés a közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése
Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004
azonosító számú projekt keretében megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó
új műszaki tartalom tárgyában
A szerződés mennyisége:
A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson,
Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom tárgyában
tervezési és kivitelezési munkák elvégzése.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által nem biztosított kiviteli tervdokumentáció
elkészítése.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a munkaterületeken jelenleg kivitelezési
munka folyik, melyből adódóan a nyertes ajánlattevőnek úgy kell megszerveznie a teljesítést,
hogy az illeszkedjen a folyamatban lévő építési beruházás munkálataihoz.
1. rész: Hajdúdorog település
Hajdúdorog, Nánási út 1171. hrsz. előtti járdaszakasz felújítása a dokumentációban
meghatározottak szerint:
Hajdúdorog, Nánási út 1575. hrsz. előtt létesülő autóbusz megállóhely kiépítése kapcsán
igényként merült fel, hogy a megálló gyalogos megközelítése kulturált formában történjen, ezért a
Rákóczi körút és Kuruc utca között a részben tönkrement járda felújításra kerül 150,1 nm
nagyságban. Emellett 5 db Alma-Rend U-tipusú (3. jelű B+R) kerékpártámasz is elhelyezésre
kerül, mivel a helyi igények felmérése alapján szükséges.
Hajdúdorog, Böszörményi út 547/2. hrsz. előtti járdaszakasz felújítása a dokumentációban
meghatározottak szerint:
Hajdúdorog, Böszörményi út 547/2. hrsz. előtt létesülő autóbusz megállóhely kiépítése kapcsán
igényként merült fel, hogy az autóbusz megállóhely gyalogos megközelítése kulturált formában
történjen, ezért a Dohánybeváltó és Vasút utca között a részben tönkrement járda felújításra
kerülne 118,7 nm nagyságban.
A beszerzés becsült értéke: nettó 3.160.582.-Ft.
2. rész: Hajdúnánás település
Hajdúnánás, Dorogi út 3261. hrsz. alatti utasváró épület építése a dokumentációban
meghatározottak szerint:
Hajdúnánás, Dorogi út 3261. hrsz. előtt felújításra kerülő autóbusz megállóhely építése kapcsán
Beruházói igényként felmerült, hogy az autóbusz megállóhelyen utasváró épület telepítésére
kerüljön sor. Az utasváró Alma-Rend típusú (vagy azzal egyenértékű), 2 hátfalas kivitelben, a tető
mélysége 2,0 m, hossza 2,83 m, magassága 2,7 m.
1 db Alma-Rend Velence 4 típusú szemétgyűjtő edény kihelyezése.
Hajdúnánás, Jókai u. 56. sz. előtti autóbusz megállóhelyekkel kapcsolatos útburkolat
megerősítés a dokumentációban meghatározottak szerint:
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Hajdúnánás, Jókai utca 56. szám előtt létesülő autóbusz megállóhely esetében a meglévő
peronok és az útburkolat között lévő 50 cm széles burkolat elöregedett, repedezett, ezért
felújításra szorul 25,7 nm. Az útburkolatot az érintett útszakaszon 70 cm szélességben el kell
bontani, majd teljes pályaszerkezetet kell építeni. A kopóréteget 20 cm átfedéssel kell
megépíteni. Ezt a rész teljes szerkezetben ki kell cserélni, illetve a peronon lévő repedéseket ki
kell javítani.
Hajdúnánás, Tompa utca útburkolat megerősítése a dokumentációban meghatározottak szerint:
Hajdúnánás, Tompa Mihály utca szélesítése kapcsán a Nyíregyházi út és Tompa Mihály utca között
lévő útszakasz burkolata nem autóbusz közlekedésre lett megépítve, az útszakasz burkolata
hálósan össze van törve, illetve több helyen is kikátyúsodott, ezeken a helyeken látható, hogy
korábban minimális pályaszerkezettel épült. Ezen szakasz teljes pályaszerkezet cseréje
szükséges 316,5 nm nagyságban.
Hajdúnánás, Magyar utca 2364 hrsz. alatti út- és járdaburkolat felújítás a dokumentációban
meghatározottak szerint:
Hajdúnánás, Magyar utca alatt létesülő autóbusz várakozóhelyek építése kapcsán igényként
merült fel, hogy a Köztemető bejáratához vezető útszakasz (630 nm) elöregedett, sok helyen
kátyús útszakasz a buszok biztonságos közlekedése miatt felújításra kerüljön. Emellett a vele
párhuzamosan haladó, rossz állapotban lévő járda (41,3 nm) is felújításra kerül.
A beszerzés becsült értéke: nettó 12.427.165.-Ft.
3. rész: Polgár település
Polgár, Hősök útja 601/3 és 1246 hrsz. alatti burkolatfelújítás a dokumentációban
meghatározottak szerint:
A téren 15 db kerékpártámasz elhelyezése, melynek típusa: Santa & Cole Key (vagy azzal
egyenértékű), termékkód KYA 11.
A kerékpártámaszt alapozni kell, 40x40x60 cm méretű beton alaptestbe kell helyezni. A
kerékpártámaszok egymástól min. 1,0 m távolságra kerüljenek, az oldalsók mellett 1,0 m
oldaltávolságot kell biztosítani. A kerékpárok számára 2,0 m hosszú terület szükséges.
Továbbá a tervezési területen 4 db Direct-line Korea (vagy azzal egyenértékű) típusú (szinterezett,
rozsdamentes) hulladék-tárolót és 2 db Santa & Cole NU (termékkód NU 113 +NU 212 + NU 312),
2,58 cm hosszú, háttámlás, vörösfenyő felsőrésszel ellátott padot kell elhelyezni. A rögzítés
dűbelezéssel történik.
A helyszínrajzokon jelölt helyeken fát kell ültetni. A fák körül a rendezett tükrön geotextíliát kell
teríteni, a szegélyeknél felhajtva. A geotextíliára 8 cm vastag fenyőkéreg-mulcsot kell teríteni.
Autóbusz állomáshoz bevezető és onnan kivezető útszakasz aszfaltozása (971,7 nm) a főút és a
tervezési határ közötti területen. Az útszakasz meglévő aszfaltburkolatát profilba kell marni, majd
kiegyenlítő réteget (szükség esetén) és kopóréteget kell építeni.
Útburkolati jeleket kell festeni tartós kivitelben.
A beszerzés becsült értéke: nettó 9.833.925.-Ft.
4. rész: Görbeháza település
Görbeháza, Böszörményi u. 319/2 és 318/2 hrsz. előtti járdaszakasz felújítása a
dokumentációban meghatározottak szerint:
Kialakított buszmegállók környékén a meglévő járdaburkolat elbontása után, a meglévővel
megegyező területen betonkővel való burkolás 38 m2 felületen.
A beszerzés becsült értéke: nettó 433.290.-Ft.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben
meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak
5

jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi
tanúsítvánnyal kell igazolni.
A közbeszerzés és megvalósítás során a FIDIC eljárásrend nem kerül alkalmazásra.
A teljes műszaki adatokat és feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6
45233161-5
45233220-7
44212321-5
71245000-7

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)
Érték: 13427215
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Ajánlati át (nettó HUF)
Kedvezőbb teljesítési határidő (napokban
meghatározva)
Jótállás időtartama (hónapokban, minimális
mértéke 12 hónap és az ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad 60 hónap) [Kbt. 71. § (7) bekezdés]

Súlyszám
50
20
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A véghatáridőre vonatkozóan vállalt késedelmi
kötbér (minimális mértéke az áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 0,2%-a/ naptári nap,
és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje,
melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 15
egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad az áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 2 %-a/ naptári nap) [Kbt. 71. §
(7) bekezdés]
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19601 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/09/26 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSZ
MEGÁLLÓHELYEK ÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ MŰSZAKI TARTALOM HAJDÚDOROGON
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/11/12 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KELET-UTAS Konzorcium (Kelet-Épszer Kft. konzorciumvezető; Utas-Épker Kft.
konzorciumi tag)
Postai cím: Apafi u. 47.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Telefon: +36 303119190
E-mail: keletepszerkft@gmail.com
Fax: +36 52955973
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 3160582 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 3160000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
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a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3160000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3160000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mérték: földmunka, útalapok és
szegélyépítés, díszburkolat építés, minősítő vizsgálatok
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

KELET-UTAS Konzorcium (Konzorciumvezető: Kelet-Épszer Kft.; Konzorciumi tag: Utas-Épker Kft.
(név) 4028 Debrecen, Apafi utca 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------10

IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: : VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSZ
MEGÁLLÓHELYEK ÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ MŰSZAKI TARTALOM HAJDÚNÁNÁSON
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
2. rész: Hajdúnánás település vonatkozásában az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mivel az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő KELET-UTAS Konzorcium (4028 Debrecen, Apafi u. 47.) Ajánlattevő,
mint egyedül érvényes ajánlatot tevő sem tett - az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. A közbeszerzés becsült értéke és a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a 2. rész (Hajdúnánás település)
vonatkozásában nettó 12.427.165 Ft, ezzel szemben ezen rész vonatkozásában az egyedüli
ajánlatot tevő KELET-UTAS Konzorcium nettó 13.660.000 Ft ajánlati árra tett ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
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Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
12

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

KELET-UTAS Konzorcium (Konzorciumvezető: Kelet-Épszer Kft.; Konzorciumi tag: Utas-Épker Kft.
(név) 4028 Debrecen, Apafi utca 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: : VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSZ
MEGÁLLÓHELYEK ÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ MŰSZAKI TARTALOM POLGÁRON
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/11/12 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ROSEBER Kft.
Postai cím: Viola utca 48. IV.em. 73.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Telefon: +36 306399680
E-mail: roseberkft@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
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Érték: 9833925 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 9833925 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9833925 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 9833925 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mérték: útburkolati jelek, aszfaltozás,
forgalomkorlátozás, geodézia
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
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Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

ROSEBER Kft. (név) 1094 Budapest, Viola utca 48. IV.em. 73. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSZ
MEGÁLLÓHELYEK ÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ MŰSZAKI TARTALOM GÖRBEHÁZÁN
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/11/12 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ROSEBER Kft.
Postai cím: Viola utca 48. IV.em.73.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Telefon: +36 306399680
E-mail: roseberkft@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
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IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 433290 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 433290 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 433290 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 433290 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mérték: kisebb földmunkák, geodézia, bontási
munkák
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
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Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

ROSEBER Kft. (név) 1094 Budapest, Viola utca 48. IV.em. 73. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
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szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/14 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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