ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000106212018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kerékpárút kialakítása-TOP-3.1.1 (893)

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:

Tilai

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu

Telefon:

László
+36 96577805

Fax:

+36 96211764

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

http://www.mosonmagyarovar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mosonmagyarovar.hu/

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

Zsinka-Tóth
Telefon:

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

EKR000106212018

Postai irányítószám:

http://www.oeszy.hu/

+36 12251229

1013

Ország:

Magyarország

Beáta
Fax:

+36 12251230

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.oeszy.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kerékpárút kialakítása-TOP-3.1.1 (893)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Mosonmagyaróvár, I. ütemű kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpárút kivitelezése az alábbi szakaszokra.
Szent István király utca (Soproni utca - Magtár utca és Bakó utca - Mosonyi utca közötti szakaszaira), valamint a Soproni utca (
Úttörő utca és József Attila utca szakaszára), illetve az 1 sz. Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom elsőrendű főút, a 86 sz.
Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút, a 85304 sz. Mosonmagyaróvár állomáshoz vezető út, illetve a Soproni
utca önkormányzati szakaszai által határolt városrész vonatkozásában. A Szent István király utca és a Soproni utca beruházások
jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, a fent felsorolt útszakaszok által határolt beruházás nem engedélyköteles
munkálatokat tartalmaz. Az engedélyes munkálatok teljes hossza összesen 1.363 fm, a nem engedélyköteles munkálatok teljes
hossza összesen 3.245 fm. Részletes feltételeket a műszaki dokumentáció 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:

10569/2018

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:

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

1 - Soproni utca

A szerződés száma:

1.

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:

EKR000106212018

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

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D 11705053444
épület) Utca 2.
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 16 450 378; 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakember többlet
szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember
esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap): 119 A STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban előírtaknak az I. rész vonatkozásában.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

10000

Az I. részben a STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték
arány értékelési szempontnak megfelelően a legkedvezőbb, egyben az egyetlen érvényes ajánlat.

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. 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. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az
ajánlatok értékelése. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az
ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)
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

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 16 450 378 A STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak,
alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes az I. rész vonatkozásában, illetve annak ajánlata a
legjobb ár-érték arányú ajánlat.
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:
Előkészítő munkák, útépítés, forgalomtechnika, egyéb költségvetési fejezetek egyes tételei, építőanyagok szállítása.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Még nem ismert az ajánlattétel időpontjában.
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:

EKR000106212018

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:

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

2 - Szent István Király utca

A szerződés száma:

2.

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

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

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D 11705053444
épület) Utca 2.
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 64 014 600 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakember többlet
szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember
esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap): 119 A STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban előírtaknak a II. rész vonatkozásában.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

10000

A II. részben a STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték
arány értékelési szempontnak megfelelően a legkedvezőbb, egyben az egyetlen érvényes ajánlat.

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. 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. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az
ajánlatok értékelése. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az
ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)
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

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 64 014 600 A STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak,
alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes a II. rész vonatkozásában, illetve annak ajánlata a
legjobb ár-érték arányú ajánlat.
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:
Előkészítő munkák, útépítés, forgalomtechnika, egyéb költségvetési fejezetek egyes tételei, építőanyagok szállítása.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Még nem ismert az ajánlattétel időpontjában.
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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

3 - Nem engedélyköteles munkarészek

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen a közbeszerzési eljárás III. része figyelemmel arra, hogy abban nem érkezett
ajánlat.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
Igen

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

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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

EKR000106212018

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:

2018.08.15.

2018.08.24.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.08.14.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.08.14.

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:
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

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
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