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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12005005Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mosonmagyarovar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 96889858Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Hídépítés 3. (1199)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000563792019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
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Fő Utca 11

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Tóth Zita

toth.zita@mosonmagyarovar.hu +36 96889858

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
26039220

Bécsi Út 57-59. I. em. 10.

Budapest HU110 1036

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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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

Híd építése Lajta folyó felett 53,26 m hosszon, provizóriumok átalakításával és felhasználásával készülő acél felszerkezettel. A meglévő
közúti híd szélesítése történik kétoldali kerékpáros átvezetéssel. A létrejövő teljes hídszélesség 14,00 m-re növekszik meg. Az útépítés 
54+30=84 m hosszon történik, a szükséges csatlakozási pontok kialakításával, forgalomtechnikával. 10 db új közvilágítási lámpatest 
elhelyezése, a szükséges bekötések kialakításával. Lajta folyó mederrendezési munkái 44+60 fm hosszban. (Partról végzett 
mederkotrás, mederburkolás mederlappal és partvédelmi kőmű építése) 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: 2019.05.15. 14:00-kor. A 
találkozó helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. Ajánlatkérő az érdeklődőkkel együtt megtekinti a beépítendő elemet (más 
helyszínen található, mint ajánlatkérő székhelye), illetve a hídépítés helyszínét. A beépítendő provizórium a helyszíni bejárástól 
függetlenül is megtekinthető a 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/c. szám alatti ingatlan mellett található közterületen. 
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra, ajánlati biztosíték nyújtásához 
köti, melynek mértéke 4.500.000 Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint. Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk 
benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell 
fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra 
tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára 
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja bankszámlára 
történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. 
Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén 
ajánlatkérő előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek 
bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés) 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb 
összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen. (Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont) Az ajánlatkérő bankszámlája
és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: OTP által kezelt 11737076-15367400-
06530000 számú számla.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hídépítés 3. (1199)

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. § Nyílt eljárás
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A Kútház Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta, így ajánlata érvényes. Értékelési 
részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 431.811.436 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 3. Szerződés teljesítésében résztvevő M.1.a) alkalmassági követelmény szerinti 

12661303208Kútház Építőipari Kft., 9025 Győr, Kálvinista Utca 1/a.

A Híd-Tám Hídépítési Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot tette. Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 756.074.453 2. Többlet jótállási 
idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 3. Szerződés teljesítésében résztvevő M.1.a) alkalmassági 
követelmény szerinti szakember M.1.a. alk. köv. szerinti hónapokban megkövetelt (60 hónap) hídépítési és/vagy hídátépítési 
szakmai tapasztalatán felüli többlet tapasztalat (min. 0, max. 24 hónap): 31 4. Szerződés teljesítésében résztvevő M.1.c) 
alkalmassági követelmény szerinti szakember M.1.c. alk. köv. szerinti elvárt szakmai tapasztalatán felüli projektekben szerzett 
többlettapasztalat (min. 0, max. 3 db projekt): 3

12902765213Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2053 
Herceghalom, Zsámbéki Út 16

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2019.05.10

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

Igen
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Hídprov Kft. (24978936-2-43) az M.1.b) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Kútház Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta, így ajánlata érvényes. A Kútház 
Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlat. Értékelési részszempontok Ajánlat 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 431.811.436

12661303208Kútház Építőipari Kft., 9025 Győr, Kálvinista Utca 1/a.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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., 3., 4. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti 
egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.

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 Kútház Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlat.Szöveges értékelés:

10000Kútház Építőipari Kft.

A Híd-Tám Hídépítési Kft. ajánlattevő ajánlata nem a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlat.Szöveges értékelés:

6997.86Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

szakember M.1.a. alk. köv. szerinti hónapokban megkövetelt (60 hónap) hídépítési és/vagy hídátépítési szakmai tapasztalatán 
felüli többlet tapasztalat (min. 0, max. 24 hónap): 24 4. Szerződés teljesítésében résztvevő M.1.c) alkalmassági követelmény 
szerinti szakember M.1.c. alk. köv. szerinti elvárt szakmai tapasztalatán felüli projektekben szerzett többlettapasztalat (min. 0, 
max. 3 db projekt): 3

hegesztési feladatok

Hídprov Kft. 24978936-2-43
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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:

2019.07.25Lejárata:2019.07.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2019.07.15

2019.07.15
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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