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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

MoWinPark fejlesztése (1019)Közbeszerzés 
tárgya:

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000774952018
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64112604

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Fő Utca 11
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Korlátolt Felelősségű Társaság
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26039220

Budapest 1036

Bécsi Út 57-59. I./10.

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2018.10.11

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mosonmagyaróvár 5818,5823,5804-5805 hrsz.-ú ingatlanokon létesülő utak mesterséges megvilágítása. Közvilágítás földkábel hálózat 
674,6 m. 21 db kandeláber lámpafejjel, fényforrással. Mosonmagyaróvár, 5818,5823,5804-5805 hrsz.-ú ingatlanokon út, járda, építés, 
ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózat kiépítés bekötésekkel. Útépítés 180 m*6,5 m, 196,14 m * 6,0 m, 193,91 m * 6 m aszfalt 
burkolat, 570,5 m *1,5 járda murva járófelülettel, ivóvízellátás: épül: gerincvezeték D110 KPE 183,4 m 172,5 m 148,1 m = 504 m 3 db 
NA 100-as földfeletti kitörésbiztos tűzcsap, szennyvízelvezetés 28 db tisztító akna, gerinccsatorna NA 200 KG PVC 107,0 m + 165,0 m 
+ 137,9 m = 404,9 m

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

MoWinPark fejlesztése (1019)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

52247

Szöveges értékelés:

8236.63STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

55387

Szöveges értékelés:

10000Triberg General Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak. 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) 179.834.096 HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap): 24 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és 
hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) igen

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak. 1. Ajánlattevő Ajánlattevő neve: Triberg General Kft. Székhelye: 
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32. Ajánlat: Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
134.532.197 HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap): 24 3. Ajánlattevő vállalja-e,
hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) igen

11286965208Triberg General Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány Ut 32

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak. Kiválasztás indoka: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok szerinti érvényes ajánlatot. Ajánlat: Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (
nettó HUF) 134.532.197 HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap): 24 3. 
Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen
/nem) igen

11286965208Triberg General Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány Ut 32

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
) 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. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti 
egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. - A 3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 2. 
számú melléklet A.1. pontja szerinti pontozás értékelési módszerét alkalmazza: „igen” válasz esetén ajánlattevő 100 pontot, míg „nem”
válasz esetén 0 pontot kap.

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 közbeszerzés alábbi részeihez kerül igénybevételre: burkolati rétegek bedolgozása, közvilágítás kiépítése, vízközművek 
kivitelezése, szegélyépítési munkák.

Az alvállalkozó személye: az ajánlattételkor még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.21 14:12:17 csizmadia.renata
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.12.27Lejárata:2018.12.22Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2018.12.21

2018.12.21




