ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000106692018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Bike and boat 2. (895)

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:

Wellner

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

wellner.andras@mosonmagyarovar.hu

Telefon:

András
+36 96577826

Csaba
Fax:

+36 96577807

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

http://www.mosonmagyarovar.hu/
http://www.mosonmagyarovar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
26039220

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:

EKR000106692018

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Feszty Árpád Utca 4.
Dr.

Zsinka-Tóth

Beáta

1013

Ország:

Magyarország

E-mail:

kozbeszerzes@oeszy.hu

Telefon:

+36 12251229

Fax:

+36 12251230

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

http://www.oeszy.hu/
http://www.oeszy.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Bike and boat 2. (895)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész: Ásványráró Község Önk.: 2 kajak kenu kiemelő, 2 úszóműállás, Dunakiliti Község Önk.: 1 úszóműállás, Dunasziget Község Önk.
: 1 úszóműállás, Halászi Község Önk.:1 úszóműállás, 1 kajak kenu kiemelő, Kimle Község Önk.: 1 úszóműállás, 1 kajak kenu kiemelő,
Kisbodak Község Önk.: 1 kajak kenu kiemelő, Lipót Község Önk.: 1 kajak kenu kiemelő, Máriakálnok Község Önk.: 1 úszóműállás, 1
kajak kenu kiemelő, Mosonmagyaróvár Város Önk.: 2 úszóműállás. 2. rész: Abda Község Önk.: 1 úszóműállás, Dunaszeg Község Önk.:
1 úszóműállás, Dunaszentpál Község Önk.: 1 úszóműállás, Gönyű Község Önk.: 1 úszóműállás, Győrújfalu Község Önk.: 1 úszóműállás,
1 kajak kenu kiemelő, Győrzámoly Község Önk.: 1 úszóműállás, Kunsziget Község Önk.: 1 úszóműállás, Mecsér Község Önk.: 1
úszóműállás, Vének Község Önk.: 1 úszóműállás, 1 kajak kenu kiemelő. 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 rész, XVII, fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

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:

10722/2018

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

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:

EKR000106692018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - 1. szakasz

A szerződés száma:

1.
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:

1

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

Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9234 Kisbodak, Felszabadulás Utca 22995162208
2.
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 87 871 020, 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés
ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem): igen, 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett
településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja?(igen/nem): igen. A
Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés:

A Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő
ajánlat az 1. részben.

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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszert alkalmazza, amely értékelési szempont a legjobb ár-érték
arány. 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. és 3. értékelési részszempontok 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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9234 Kisbodak, Felszabadulás Utca 2.

EKR000106692018

22995162208

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 87 871 020, A Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak. A Szigetközi Vízépítő
Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő ajánlat az 1. részben.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
lakatosipari munkák, faipari munkák
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
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:
nincs

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

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

Rész száma, elnevezése:

2 - 2. szakasz

A szerződés száma:

2.
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:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

EKR000106692018

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

Adószáma

Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9234 Kisbodak, Felszabadulás Utca 22995162208
2.
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 70 648 493, 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés
ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem): igen, 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett
településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja?(igen/nem): igen. A
Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés:

A Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő
ajánlat a 2. részben.

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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszert alkalmazza, amely értékelési szempont a legjobb ár-érték
arány. 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. és 3. értékelési részszempontok 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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9234 Kisbodak, Felszabadulás Utca 2.

22995162208

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 70 648 493, A Szigetközi Vízépítő Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak. A Szigetközi Vízépítő
Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő ajánlat a 2. részben.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
lakatosipari munkák, faipari munkák
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
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:
nincs

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:

EKR000106692018

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

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bek. a) pont alapján a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.
2018.09.06

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.09.06

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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

2018.09.06 19:40:25
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