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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Városháza főépület 
felújítása – 1. ütem (901)

Közbeszerzés 
tárgya:

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

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

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

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

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

A részvételi szakasz eredményes volt:

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye

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

2018.06.12.

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének 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

A Kbt. 114. § (5) bekezdése alapján a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd bármely esetben alkalmazható.

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

A Városháza főépület tető- és 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. Részletes feltételek a műszaki leírásban és tételes, árazatlan 
költségvetésben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási szerződés keretében Mosonmagyaróvár, Városháza főépület felújítása – 1. ütem (901)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás

Igen
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VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett 
intézkedések ismertetése:

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

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

AdószámaAjánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, székhelye

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:

AdószámaRészvételre jelentkezők neve, székhelye

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

Az ÓVÁR Építőipari Kft. részvételre jelentkező benyújtott részvételi jelentkezése mindenben megfelel a vonatkozó 
jogszabályokban, a részvételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Továbbá a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti előzetes igazolása alapján megállapítható, hogy részvételre jelentkező a 
szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. Erre tekintettel részvételi jelentkezése a Kbt
. 69. § (1)-(3) bekezdésében foglalt bírálatot követően érvényes.

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

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. részvételre jelentkező benyújtott részvételi jelentkezése mindenben megfelel a 
vonatkozó jogszabályokban, a részvételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Továbbá a Kbt. 67. §
(1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti előzetes igazolása alapján megállapítható, hogy részvételre jelentkező a 
szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. Erre tekintettel részvételi jelentkezése a Kbt
. 69. § (1)-(3) bekezdésében foglalt bírálatot követően érvényes.

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

AdószámaRészvételre jelentkezők neve, székhelye

Részvételre jelentkezők neve, székhelye adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

2A beérkezett jelentkezések száma:

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk

V.2 A részvételi szakasz eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése:

2018.07.10.

2018.07.10.
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VI.1.9) További információk:

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja:




