14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Ö

S S Z E G E Z É S

AZ AJ ÁNLATOK ELBÍRÁL ÁSÁRÓL
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő út 11.
Város:

Postai irányítószám:

Mosonmagyaróvár

9200

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Gyári út burkolatának felújítása és
parkolók építése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
„T Á R G Y A
„Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Gyári út burkolatának felújítása és
parkolók építése”
CPV-

KÓDOK

45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése
45111000-8 Bontási, terepelőkészítési és eltakarítási munka
45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása.
45233228-3 Útburkolat építése
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45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
MENNYISÉGE
Mosonmagyaróvár, Gyári út burkolatának felújítása és parkolók építése a műszaki leírás, és
az alábbiakban részletezettek szerint:
Mosonmagyaróvár, Gyári úton az alábbi kivitelezési munkák elvégzése:
Útfelújítás, parkolóépítés és járulékos munkái a 3956 hrsz-ú, 3986 hrsz-ú, 4010 hrszú, 4039 hrsz-ú, 4351 hrsz-ú, 4793 hrsz-ú, 4794 hrsz-ú, 4795 hrsz.ú, 4804 hrsz-ú, 4829 hrsz-ú,
4884 hrsz-ú, 5043/5 hrsz.-ú területen a Királyhidai út és az Alkotmány utca között a Csigó
András tervező által készített mzs11/2017 munkaszámú engedélyezési és kiviteli terv alapján,
továbbá a GY/UO/NS/A/722/23/2017 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri
Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Útügyi osztály által kiadott útépítési engedélyben foglaltak szerint.
Nyertes Ajánlattevő feladata a Kiviteli Tervekben és az árazatlan költségvetésben
meghatározott munkák elvégzése, beleértve a felvonulást, levonulást, a levonulás utáni
helyreállítást is.
A kivitelezési munkákat a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint és a hatályos
jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben kell elvégezni.
Főbb mennyiségek:
Útfelújítás járulékos munkái a 3956 hrsz-ú, 3986 hrsz-ú, 4010 hrsz-ú, 4039 hrsz-ú,
4351 hrsz-ú, 4793 hrsz-ú, 4794 hrsz-ú, 4795 hrsz.ú, 4804 hrsz-ú, 4829 hrsz-ú, 4884 hrsz-ú,
5043/5 hrsz.-ú területen – Gyári úton – 0+000 és 0+932 km szelvény között (Királyhidai út
illetve az Alkotmány utca csomópontjai között). Az útburkolat szélessége változó 6,00 – 15,00
m között, műszaki leírás illetve tervek szerint.
-

Parkolóépítés

68 db úttal párhuzamos parkoló. Szélességük: 2,50 m, hosszúságuk változó 5,50-6,00 m
közötti. A parkolók süllyesztett szegéllyel csatlakoznak az útpályához.
A parkolóépítés pályaszerkezet rétegrendje:
- 8 cm vtg-ú ipari térkő burkolat szürke színben, piros elválasztó csíkkal
- 2 cm vtg-ú ágyazati réteg zúzott eruptív anyagból
- 15 cm vtg-ú Ckt 4 hidraulikus burkolat alapréteg
- 15 cm vtg-ú M 56 mechanikai alapréteg
- 15 cm vtg-ban homokos kavics javítóréteg
- földmű
Az útfelújítás pályaszerkezet rétegrendje:
A meglévő alapként funkcionáló pálya fölé az alábbi pályaszerkezeti réteg kerül:
- 5 cm vtg-ú AC 11 (F) kopó aszfalt burkolat
- vált. vtg-ú AC 11 (F) kopó aszfalt burkolat
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- meglévő pályaszerkezet
- földmű
Kapubejárók pályaszerkezete:
- 5 cm vtg AC 11 kopó aszfalt burkolat
- 15 cm vtg-ú Ckt 4 hidraulikus burkolat
- 15 cm vtg-ú M 56 mechanikai alapréteg
- 15 cm vtg-ban homokos kavics javítóréteg
Útcsatlakozások, kapubehajtók:
A kapubejárókat a tervezett burkolat szintjére kell emelni a bejáró jelenlegi anyagával
megegyező anyaggal. A parkoló állások kialakításánál az érintett bejárók elbontásra
kerülnek, és a kialakításnál a járda és az útpálya széle között egyenes vonalban, lineárisan
kifuttatva kell aszfalt burkolattal kiépíteni az új bejárót. A föld, vagy kavicsos bejárókat
murvával kell szintre emelni a padka vonalában úgy, hogy az esése az emelésnek
maximálisan 10% legyen. A kapubejárók kiépítése a műszaki leírásban leírtak szerint, csak
azokon a helyeken kiépítendő, ahol a parkolók építése miatt azt teljes terjedelemben el kell
bontani.
Vízelvezetés:
A lehulló csapadékvizet a burkolat hossz, és keresztirányú esése vezeti el. A burkolat hosszesése minimális (kivéve a csatlakozásokat ahol már kiépített aszfalt burkolat van), így a
vizeket a burkolat tetőszelvényben 2,5-3%-os esése vezeti le. A burkolatról lefolyó
csapadékvizeket szegélyek mellett beépített víznyelőkön keresztül vezetjük a meglévő
csapadékvíz elvezető hálózatba.
Közművek:
Víz, szennyvíz: érinti a beruházás, a szerelvényeket szintbe kell helyezni.
Villamos energia: érinti a beruházás, föld alatti vezetékek találhatóak a keresztirányú, és
hosszirányú bekötéseknél.
Gáz: érinti a beruházás: Érinti a keresztirányú bekötéseket, és hosszirányú vezetéseket, a
szerelvényeket szintbe kell helyezni. Gázvezetékek biztonsági övezetében a bányászatról szóló
1993.évi XLVIII törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§
betartása kötelező.
Távközlés: érinti a beruházás, Érinti a keresztirányú bekötéseket, és hosszirányú vezetéseket,
a szerelvényeket szintbe kell helyezni.
Kábel TV: érinti a beruházás.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan
költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek, eljárás, tevékenység,
szabadalom vagy védjegy csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel és a
megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az ajánlatkérő elfogad más
márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
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vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget
különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát nem tekinti egyenértékűnek a gyártótól származó nyilatkozattal vagy
független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes,
árazatlan költségvetés tartalmazza.”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
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: ---A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017. augusztus 18.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: ---IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok
bocsátásának indoka: -----

elektronikustól

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
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eltérő

módon

történő

rendelkezésre

Rész száma: 1
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Gyári út burkolatának
felújítása és parkolók építése
Az eljárás eredményes volt ☒ igen ☐ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
☐ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
☐ igen ☐ nem
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
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: -----V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 (három) darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő
neve:

STRABAG Általános Építő Kft.

címe (székhelye, lakóhelye):

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület

adószáma:

11705053-4-44

Ajánlat:
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Értékelési részszempontok

Ajánlat

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF):

65.409.175,- nettó HUF

2. Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 48 hónap, max.
60 hónap)
3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min.
0,5 %/naptári nap, max. 2 %/naptári nap)

60 hónap
2,00 % / naptári nap

A STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási
felhívásban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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 értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Összesített nettó ajánlati ár
70
(nettó HUF):
2. Jótállási idő vállalása
(hónapokban, min. 48 hónap, max.
20
60 hónap)
3. Késedelmi kötbér vállalt
mértéke (%/naptári nap, min. 0,5
10
%/naptári nap, max. 2 %/naptári
nap)
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám
szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:
STRABAG Általános Építő Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata

100,00

7000,00

100,00

2000,00

100,00

1000,00

10 000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., a
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továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó
határa: 0, felső határa: 100.
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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a
nyertes ajánlat.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának
módszere:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., a
továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó
határa: 0, felső határa: 100.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti
pontszámot:


Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1.
ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.



A 2. és 3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A)
1. a) pontja szerinti arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő
neve:

STRABAG Általános Építő Kft.

címe (székhelye, lakóhelye):

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület

adószáma:

11705053-4-44

Ajánlat:
Értékelési részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF):
2. Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 48 hónap, max.
60 hónap)
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Ajánlat
65.409.175,- nettó HUF
60 hónap

3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min.
0,5 %/naptári nap, max. 2 %/naptári nap)

2,00 % / naptári nap

A STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási
felhívásban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes.
A STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (4)
bekezdés alapján.
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
☒ igen ☐ nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Előkészítő munkákra és felépítményi munkák költségvetés fejezet egyes tételei szerint.
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: ---V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlattételkor még nem ismertek.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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: Nem kíván igénybe venni.
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1. Ajánlattevő
neve:

Colas Út Zrt.

címe (székhelye, lakóhelye):

1113 Budapest, Bocskai út 73.

adószáma:

14904134-2-44

A Colas Út Zrt. ajánlattevő ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, figyelemmel
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arra, hogy indokolását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, így ajánlata
vonatkozásában az árak megalapozottsága nem megállapítható, ajánlattevő ajánlata a Kbt.
73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
2. Ajánlattevő
neve:

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

címe (székhelye, lakóhelye):

2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.

adószáma:

11185417-2-11

A Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata nem felelt meg mindenben a
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak,
figyelemmel arra, hogy hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidőig nem nyújtotta
be, így az ajánlata vonatkozásában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az
alábbiak szerint:




az alvállalkozó által tett összeférhetetlenségi nyilatkozat nem került benyújtásra;
ajánlattevő aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája nem került benyújtásra;
a benyújtott ajánlat alapján nem megállapítható, hogy a nevezett alvállalkozó
természetes személyként vagy gazdasági társaságként kerül bevonásra, felvilágosítás
során az ellentmondást nem oldotta fel;

a kizáró okokról szóló nyilatkozatban feltüntetett 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) pontja szerinti tényleges tulajdonos személye vonatkozásában
felvilágosítás során az ellentmondást nem oldotta fel.
Fentieken túl indokolását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, így ajánlata
vonatkozásában az árak megalapozottsága nem megállapítható.
Ajánlattevő ajánlata az előzőek alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a 73. § (2)
bekezdése alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: ----

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/09/27) / Lejárata: (2017/10/06)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/09/26)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/26)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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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:
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