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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Városháza főépület felújítása 3. (1041)Közbeszerzés 
tárgya:

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.12.01

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: A Városháza főépület tető felújítása Városháza főépület kéményfelújítása, udvari homlokzat felújítása az Örökségvédelmi 
Hatósági engedélyek szerint, valamint az új villamos bekötés kiépítése, engedélyeztetése és a tervezett hűtési rendszer alapcsöveinek 
elhelyezése. A 1080 m² alapterületű főépület tetőfelújítása az alábbi főbb számszerűsíthető adatok szerint: - 1535 m² tetőcserép és 
lécezés bontása - 1535 m² új lécezés és cserépfedés elhelyezése - 6 db kémény visszabontás és újraépítés - 7 db új tetőbevilágító 
beépítése - 8 db szellőzőablak felújítása - 5 db új tetőkibúvó ablak elhelyezése Az udvari homlokzat felújítása, amelynek teljes felülete 
850 m² a felújítandó, javítandó felületek mennyiségét a kiírás tartalmazza. Az Igazgatási Osztály irodáiban összesen 121,66 m² 
alapterületen falvizesedés megszüntetése, új burkolat elhelyezése és festés. 2. rész: Városháza főépület első homlokzatának felújítása 
munkálatai az alábbiak szerint: Az Fő utcai homlokzat felújítása, amelynek teljes felülete 991,88 m² a tisztítandó, javítandó felületek 
mennyiségét a kiírás tartalmazza. Mindkét részben: ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy a 
részvételi, illetve az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő 
feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő. Részletes feltételek a műszaki leírásban 
és tételes, árazatlan költségvetésben. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2018. december 05. napján, az 1. rész vonatkozásában 9:00 
órakor, a 2. rész vonatkozásában: 9:30 órakor. A találkozó helyszíne mindkét részben: Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. A Kbt. 75. § (5) 
bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, 
ebben az esetben az eljárást mindkét rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja, figyelemmel arra, hogy a 2. rész feladatainak 
volumene, valamint az 1. részben rögzített feladatokhoz történő kapcsolódása miatt annak teljesítése ellehetetlenül.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Városháza főépület felújítása 3. (1041)

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. 113. § Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., Stark Ernő egyéni vállalkozó közös ajánlattevők 1. részben benyújtott ajánlata mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak 
szerint igazolta, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes. 2. Közös ajánlattevők Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6. Ajánlattevő neve: Stark Ernő egyéni vállalkozó Székhelye: 9228 Halászi, Bem 
utca 4. Ajánlat: 1. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 139 547 395 nettó HUF 2. 
Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen
/nem) igen 3. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) igen

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

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő az 1. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes a nyilatkozati szakaszban. 1. rész Értékelési 
részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 153 386 201 nettó HUF 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen 
kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) igen 3. Ajánlattevő 
vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 
igen

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

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 - Főépület felújításRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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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:

Schopf Márton e.v.: III.1.3. M.1.a) alkalmassági feltétel. Hatt Levente e.v.: III.1.3. M.1.b) alkalmassági feltétel.

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:

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., Stark Ernő egyéni vállalkozó közös ajánlattevők 1. részben benyújtott ajánlata mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, illetve hogy a legjobb 
ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően annak ajánlata a legkedvezőbb. 2. Közös ajánlattevők Ajánlattevő neve: 
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6. Ajánlattevő neve: Stark Ernő egyéni 
vállalkozó (adószám: 46670038-2-28) Székhelye: 9228 Halászi, Bem utca 4. Ajánlat: 1. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 139 547 395 nettó HUF

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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.2.5) 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:

Szöveges értékelés:

10000Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Szöveges értékelés:

9368.45Óvár Építőipari Kft.

ajánlattevőnként:

állványozás, kőműves munkák, bádogozás, ácsmunka, tetőfedés, festés, épületgépészet, épületvillamos munkák, szigetelés, 
felelős műszaki vezetés.

Schopf Márton e.v.: 67973422-1-28; Hatt Levente e.v.: 46624745-3-28
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Szöveges értékelés:

8236.81Óvár Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát az előírtak szerint igazolta, ezért 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 2. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 6 055 215 
nettó HUF 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét 
minimalizálja? (igen/nem) igen 3. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék 
szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) igen

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

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes a nyilatkozati szakaszban. 2. rész Értékelési 
részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 8 093 960 nettó HUF 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen 
kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) igen 3. Ajánlattevő 
vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 
igen

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

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:

2A szerződés száma:

2 - Homlokzat felújításRész száma, elnevezése:

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

Igen
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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:

Schopf Márton e.v.: III.1.3. M.1.c) alkalmassági feltétel.

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:

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, illetve hogy a legjobb ár-érték arány értékelési 
szempontnak megfelelően annak ajánlata a legkedvezőbb. 2. Ajánlattevő Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6. Ajánlat: 2. rész Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati 
ár (nettó HUF) 6 055 215 nettó HUF

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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.2.5) 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:

Szöveges értékelés:

10000Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

állványozás, kőműves munkák, festés, felelős műszaki vezetés.

Schopf Márton e.v.: 67973422-1-28
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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:

2019.03.01Lejárata:2019.02.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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