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

Ö S S Z E G E Z É S   

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

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: 

Mosonmagyaróvár 

Postai irányítószám: 

9200 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

„Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Városháza főépület tető és kémény 

felújítása” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

„T Á R G Y A  

„Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Városháza főépület tető és kémény 

felújítása” 

C P V -  K Ó D O K  

45000000-7 Építési munkák  

45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 

45210000-2 Magasépítési munka 

45260000-7 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák 

45261900-3 Tető javítása és karbantartása 

45261300-7 Bádogozás és ereszcsatorna készítés 
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45420000-7 Asztalos- és ácsipari szerelés 

45262500-6 Kőműves és falazási munka 

45453100-8 Felújítás 

M E N N Y I S É G E  

Mosonmagyaróvár, Városháza főépületén (műemléki törzsszám: M II. 3034, MJT 8700, 

régészeti azonosító: 57706) a tetőhéjalás teljes cseréje, a műemléki értéket képviselő 

tetőbevilágító és tetőszellőző ablakok, kémények felújítása, a tetőszerkezet szükséges mértékű 

javítása és a bádogos szerkezetek cseréje a műszaki leírás, és az alábbiakban részletezettek 

szerint: 

A felújítás az 1080 m² alapterületű főépület tetőfelújítása az alábbi főbb számszerűsíthető 

adatok szerint: 

- 1535 m² tetőcserép és lécezés bontása 

- 1535 m² új lécezés és cserépfedés elhelyezése 

- 6 db kémény visszabontás és újraépítés 

- 7 db új tetőbevilágító beépítése 

- 8 db szellőzőablak felújítása 

- 5 db új tetőkibúvó ablak elhelyezése 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tervdokumentációban foglaltak szerint, az 

alábbi észrevételek szerint – az örökségvédelmi hatósági engedéllyel összhangban – kell a 

munkákat elvégezni: 

 A tervezett munka a hivatal (GYMSM Kormányhivatal Győri Járási Hivatala, a 

továbbiakban: hivatal) által jóváhagyott kiviteli terv birtokában végezhető. 

 A műemléki értéket képviselő tetőablakok felújítását az eredeti állapot szerint, a 

vasalatok megtartásával kell elvégezni. 

 A védett kémények tető felüli része az eredetinek megfelelően, falazott tégla 

szerkezettel, cserépfedéssel újra építhető. 

 A kivitelezés közben felmerülő műszaki kérdéseket építész és statikus tervezői 

művezetés keretében, az ajánlatkérővel és hivatallal egyeztetve kell eldönteni. A 

döntést dokumentálni kell. 

 Az alkalmazni kívánt anyagokat és színeket az ajánlatkérővel és a hivatallal 

egyeztetve a helyszínen, mintafelület alapján kell véglegesíteni. 

Ha a kivitelezés során olyan körülmény merül fel, amely az engedélyezési terv módosítását, 

vagy hatósági intézkedést tesz szükségessé, a nyertes ajánlattevő köteles azt haladéktalanul 

jelezni ajánlatkérőnek, és ajánlatkérő kérésére bejelenteni a hatóságnak. 

Az engedélyben foglalt kötelező tervezői művezetést ajánlatkérő biztosítja. 

Nyertes ajánlattevő köteles a munkálatok során a Gy-02B/EP/2945-2/2017 iktatószámú 

örökségvédelmi hatósági engedélyben foglaltakat betartani, attól való eltérés esetén 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni. 
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 

ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre 

való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a 

megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az 

ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad 

ajánlatkérő. 

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. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 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. november 21. 

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

intézkedések ismertetése: ---- 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 

bocsátásának indoka: ----- 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1  

Rész száma: 1  

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Városháza főépület tető és 

kémény felújítása” 

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:  

Figyelemmel arra, hogy egyik ajánlattevő sem nyújtott be ajánlatot, ajánlatkérő tárgyi 

eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelennek nyilvánítja. 

☐ 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: 0 darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): -- 

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 
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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) 

Az ajánlattevő neve:  

Értékelési 

pontszám 
Értékelési pontszám 

és súlyszám szorzata 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges 

értékelése: 

-- -- 

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 

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 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. értékelési részszempontok 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: -- 

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 
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teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -- 

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: -- 

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: --- 

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: -- 

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: --- / Lejárata: --- 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/01/24)  

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/01/24)  

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 
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