ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000515942018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Honvéd utca felújítása (928)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

EKRSZ_
64112604

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

MosonmagyaróvárNUTS-kód:

HU221

9200

Ország:

Magyarország

Fő Utca 11

Egyéb cím adatok:

Tóth

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

toth.zita@mosonmagyarovar.hu

Telefon:

Zita
+36 96577800

Fax:

+36 96211764

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.mosonmagyarovar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
26039220

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Feszty Árpád Utca 4.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@oeszy.hu

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

Zsinka-Tóth
Telefon:

+36 12251229

1013

Ország:

Magyarország

Beáta
Fax:

+36 12251230

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.oeszy.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Honvéd utca felújítása (928)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Útépítés: A tervezési szakasz összes hossza 185m. A meglévő elöregedett, rossz állapotú aszfaltburkolat faltól-falig elbontása kerül
mintegy 2.000 m2-en, helyette térkő burkolat épül a 660m2-i járdán 6cm, az 1.230m2-i útpályán és a parkolókban pedig 8cm
vastagsággal. 0,4kV-os hálózat átépítés: Bontási munkákat 142,9m hosszon kell elvégezni, a meglévő fa oszlopos hálózaton, helyette
157m hosszon földkábeles energiaátviteli hálózatot kell létesíteni 4db elosztószekrénnyel. Magyar Telekom Hálózat kiváltás: Az E-on
oszlopain vezetett távközlési hálózatot alépítménybe kell áthelyezni 220 m hosszon, ezen 2 db megszakító aknát kell létesíteni.
Bővebben a II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pontban és a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.09.04
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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
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Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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:
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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, székhelye

Adószáma

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D 11705053444
épület) Utca 2.
2. Ajánlattevő Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1117 Budapest Gábor
Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Ajánlat: Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 107
963 902 HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap): 12 3. Ajánlattevő vállalja-e,
hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) igen A
STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

38346
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

10000

Értékelési részszempontok Súlyszám STRABAG Általános Építő Kft. Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó
ajánlati ár (nettó HUF) 70 107 963 902 HUF 100,00 7000,00 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész
hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap): 20 12 100,00 2000,00 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen
kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) 10 igen
100,00 1000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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 a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. Értékelési módszer: Az
1. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás és 3. értékelési
részszempont esetén pontozás.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

11705053444

2. Ajánlattevő Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1117 Budapest Gábor
Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Ajánlat: Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 107
963 902 HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap): 12 3. Ajánlattevő vállalja-e,
hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) igen A
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STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes. A STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték
arányt megtestesítő ajánlat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:

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:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., 9028 Győr, Külső Sági Út 20.

11466648208

A Makadám Útépítő és Helyreállító Kft. ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja
alapján az alábbiakra tekintettel: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 3.16. pontjában előírta, hogy elektronikusan, .pdf
formátumban benyújtott ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a
közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott költségvetést árazva. Felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az
árazott költségvetés a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti részletes árajánlatnak (szakmai ajánlatnak) minősül. Fentiekkel
mellett ajánlatkérő felvilágosítást kért, mert ajánlatuk árazott költségvetést nem tartalmazta sem cégszerűen aláírt elektronikus
.pdf, sem szerkeszthető excel formátumban, azonban azt hiánypótlás, felvilágosítás keretében ajánlattevő benyújtotta, valamint
akként nyilatkoztak, hogy a benyújtott ajánlatukhoz adminisztratív hiba miatt nem került felcsatolásra az árazott költségvetés
excel és .pdf formátumban. A közbeszerzési dokumentumokban, illetve a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezések
szerint a szakmai ajánlat nem tartozik a hiánypótolható dokumentumok körébe, az eredeti ajánlat részeként történő benyújtást
ajánlattevő nem igazolta felvilágosításában, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 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:

2018.10.09

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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2018.10.08
2018.10.08

2018.10.13

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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