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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaiser telephely bontás és felújítás (1057)Közbeszerzés 
tárgya:

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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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:

2018.11.07

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

1. rész: Kaiser telephely épület bontási munkák A bontandó épületek műszaki adatai: „A/1” épület: A szomszédos lakóépülethez 
zártsorúan csatlakozó volt érlelő és készáru raktár rendeltetésű épület. Az épület hasznos alapterülete: 137,99 m2. „A/2” épület: A 
szomszédos lakóépülethez zártsorúan csatlakozó volt füstölő rendeltetésű épület. Az épület hasznos alapterülete: 139,19 m2. B épület 
Önálló volt iroda épület. Az épület bruttó földszinti alapterülete: 205,69m2 2. rész: Kaiser telephely épület felújítási munkák Szent 
István király utca 112. Főépület – Iroda épület felújítása Összes nettó földszinti alapterület: 313,75 m2 Összes nettó emeleti 
alapterület: 320,04 m2 Összes használatos nettó alapterület: 609,21 m2 Kültér: tetőterasz 39,14 m2 és közlekedő 9,51 m2 Részletes 
feltételek a műszaki leírásban és tételes, árazatlan költségvetésben. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart mindkét részben 2018. 
november 12. napján, az 1. részben 10:00 órakor, a 2. részben 10:30 órakor. A találkozó helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent 
István Király utca 112. bejárat.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kaiser telephely bontás és felújítás (1057)

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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59937

Szöveges értékelés:

10000Óvár Építőipari Kft.

59973

Szöveges értékelés:

8618Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes. Ajánlat: 1. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó 
ajánlati ár (nettó HUF) 29 640 611 nettó HUF 2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti 
időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez (igen/nem) igen 3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési 
munkát 22:00-06:00 óra között (igen/nem) igen

10355954208Óvár Építőipari Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr Utca 14.

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. ajánlattevő mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes. Ajánlat: 1. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó 
ajánlati ár (nettó HUF) 36 929 312 nettó HUF 2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti 
időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez (igen/nem) igen 3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési 
munkát 22:00-06:00 óra között (igen/nem) igen

11975201208Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6

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:

1A szerződés száma:

1 - 1. rész - Bontási munkálatokRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen



EKR000844082018

2A szerződés száma:

2 - 2. rész - Felújítási munkálatokRész száma, elnevezése:

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:

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes, és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette az 
1. részben. Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 29 640 611 nettó HUF

10355954208Óvár Építőipari Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr Utca 14.

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 mindkét részben: 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. Az 1. részben 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 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:

1000

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

A közbeszerzés alábbi részeihez kerül igénybevételre: bontások

Az ajánlattételkor még nem ismert.
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1000

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

59938

Szöveges értékelés:

10000Óvár Építőipari Kft.

59974

Szöveges értékelés:

8737Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes. 2. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (
nettó HUF) 188 061 502 nettó HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 24 3. 
Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 
időszakban végez (igen/nem) igen

10355954208Óvár Építőipari Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr Utca 14.

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. ajánlattevő mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes. 2. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati 
ár (nettó HUF) 195 390 234 nettó HUF 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 12 3. 
Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 
időszakban végez (igen/nem) igen

11975201208Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6

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.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

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:

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes, és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette a 2
. részben.

10355954208Óvár Építőipari Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr Utca 14.

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 mindkét részben: 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 2. részben 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: Burkolás, nyílászárók elhelyezése, ácsmunka, tetőfedés, bádogos munka, 
festés, épületgépészet, villamos szerelés, lakatos szerkezetek, szárazépítés.

Az ajánlattételkor még nem ismert.
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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:
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