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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

a Kbt. 77. § (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 

SZIGETKÖZ AGÓRÁJA – A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT MULTIFUNKCIÓS 
KÖZÖSSÉGI KÖZPONTTÁ ALAKÍTÁSA TÁRGYÚ ELJÁRÁSBAN 

1. Az Ajánlatkérő neve és címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 
Telefon: 96-577-801 
Telefax: 96-217-807 
Képviselője: Dr. Árvay István polgármester 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a Szigetköz Agórája – a Flesch Károly Kulturális 
Központ multifunkciós közösségi központtá alakítása tárgyú építési beruházás az alábbi munkákat fog-
lalja magában: 

Építészeti felújítási munkák: 

- Burkolatcserék  2083m2 

- Álmennyezet cserék 1750m2 

- Felületképzések 5580m2 

- Nyílászárócsere 177m2 

Gépészeti felújítási munkák: 

- Színházterem hővisszanyerős szellőzése 

- Próbaterem hővisszanyerős szellőzése 

Megújuló energiafelhasználás hasznosítás: 

- 40kw teljesítményű napelem rendszer telepítése áramtermelésre 

Akadálymentesítés: 

3db lépcsőlift beépítése, infokommunikációs eszközök elhelyezése 

A felújítás során az érintett helyiségek mindegyikében lecserélésre kerülnek a meglévő lámpatestek LED-
es fényforrásokra. 

A fenti mennyiségek előzetes felmérés alapján készültek, tekintettel arra, hogy a kiviteli terveket a nyertes 
ajánlattevőnek kell elkészítenie. A kivitelei terv elkészítése tárgyában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, 
hogy az épület eredeti tervdokumentációja nem fellelhető.  

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): Fő tárgy: 45300000-0 [Épületszerelési mun-
ka] –További tárgy(ak): 45400000-1 [Épület befejezési munka]; 71245000-7 [Jóváhagyási és kiviteli tervek, 
specifikációk]; 31520000-7 [Lámpa és világítási szerelvények] 

3. A választott eljárás fajtája:  

A választott eljárás: nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalá-
sos eljárás (a Kbt. Harmadik Része (122. § (4) bekezdés alapján). 
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4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: 

      - 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzététe-
lének napja: 

       - 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételé-
nek/megküldésének napja: 

 
A részvételi felhívás az Közbeszerzési Értesítőben a KÉ-12025/2015. (Közbeszerzési Értesítő 75. szám, 
2015. 07. 06.) nyilvántartási számon jelent meg. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. 
augusztus 18. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Igen.  

7.b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak meg-
adása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:  

- 

7.c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 

- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Kettő. 

9.a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szem-
pont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tar-
talmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 
1. Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 
9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 364.800.000,- Forint + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
 
2. West Hungária Bau Kft. 
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 385.303.301,- HUF + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 

9.b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként) 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A részszempontok             

  részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszá-
mai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 
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  A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

9.c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 

 - 

9.d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 - 

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

- 

11.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Nyertes Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 
Nyertes Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.3. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 364.800.000,- Forint + ÁFA 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást, amely az ajánlattételi felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

11.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:  

- 

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

- kőműves munkák, burkolás (hideg-meleg), szárazépítés, épületasztalos munkák, festés, villanysze-
relés, épületgépészet, belsőépítészet (színháztér), felelős műszaki vezetés, rehabilitációs környe-
zettervező mérnök 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 -  

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek telje-
sítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

- Szabó Invest Szolgáltató és Ingatlankezelő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Bornemissza Péter utca 
5.) – villanyszerelés, épületgépészet, belsőépítészet (színháztér) – 21,7 % 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
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    - Hollósi & Társa Építész- Tervező Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ady Endre utca 10. tetőtér 16.) – el-
járást megindító felhívás III.2.3) pont M2) alpont 1. bekezdés (szakember) 

    - Hauser György (1036 Budapest, Kiskorona u. 8.) – eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M2) al-
pont 2. bekezdés (szakember) 

    - Hatt Levente egyéni vállalkozó (9023 Győr, Kodály Z. u. 19.) – eljárást megindító felhívás III.2.3) 
pont M2) alpont 3. bekezdés (szakember) 

    - Horváthné Korinek Judit (9023 Győr, Szabadság u. 30.) – eljárást megindító felhívás III.2.3) pont 
M2) alpont 4. bekezdés (szakember) 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

       - 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2015. október 1. 

       b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2015. október 10. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2015. szeptember 30. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2015. szeptember 30. 

18.* Az összegezés módosításának indoka: 

        - 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

       - 

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

      - 

21.* Az összegezés javításának indoka: 

     - 

22.* Az összegezés javításának időpontja: 

     - 

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 

     - 

24. Egyéb információk: 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. október 12.; 10.00 óra.  
 

Jelen összegezés négy számozott oldalt tartalmaz. 
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