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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

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Étterem felújítás (1165)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000536442019
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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

• A vendégtérből nyíló új, fedett terasz építése a meglévő ablakok cseréjével. • Meglévő vendégtér teljeskörű felújítása. Padló teljes 
bontása, új burkolat elhelyezése, tálcagyűjtő helyiség kialakítása. Gépészeti felújítás részeként a légkezelés megoldása, radiátorok 
megszűntetése, padlófűtés kiépítése. Teljes villamos rendszer cseréje, új világítótestek elhelyezése. • Új bejárat kialakítása fedett 
előtetővel, valamint akadálymentes rámpa kialakítása. • Homlokzati és tetőszigetelés elhelyezése, színezés, új villámvédelmi rendszer 
elhelyezése. A teljesítés befejezése a munkaterület átadásától számított legkésőbb 2019. november 15. napjáig terjedő határozott 
időtartam azzal, hogy ajánlatkérő az egyes részfeladatok vonatkozásában részteljesítési határidőt határoz meg az alábbiak szerint: - az 
étterem belső felújítása vonatkozásában a részteljesítési határidő: 2019. augusztus 30. napja. A belső felújítási munkálatok alatt 
ajánlatkérő az alábbi munkákat érti: az előtér és étterem rész belső munkálatai (falazás, nyílászárócsere, padlófűtés, padlóburkolat, 
belső szerelések – villany, gépészet, állmennyezet, festés), valamint az étkezde használatát és a konyha zavartalan működését 
akadályozó munkálatok. A végteljesítési határidőbe beleszámít az átadás-átvételi eljárás, az esetleges javítási munkálatokkal együtt. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt, figyelemmel a Kbt. 54. § (1) és (3) bekezdéseiben 
foglaltakra, ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint. Az ajánlattevők az ajánlati 
biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. 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 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.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Étterem felújítás (1165)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az 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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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ÓVÁR Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes, és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Értékelési részszempontok 
Ajánlat 1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF) 126.286.277 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.

A Szabó ás Társa Belsőépítészeti Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes, azonban a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak 
megfelelően nem annak ajánlata a legkedvezőbb. Értékelési részszempontok Ajánlat 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
134.678.813 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

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

3A 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:

2019.05.15

Igen
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A Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
az alábbiakra figyelemmel: - Ajánlattevő ajánlata részeként kitöltötte a Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján elnevezésű 
űrlapot, amely vonatkozásában nem megfelelően került kitöltésre az eljárásban előírt kizáró ok. Ajánlatkérő hiánypótlás során 

11124742208Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar Utca 6

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 ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes, és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 1. Összesített nettó ellenérték (
nettó HUF) 126.286.277

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

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:

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

10000.00Óvár Építőipari Kft.

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. ajánlattevő ajánlata nem a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlat.Szöveges értékelés:

9563.79Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

ajánlattevőnként:

Épületgépészet,épületvillamosság, burkolatok, szárazépítés, bontások, ácsmunka, bádogozás, asztalosszerkezetek, 
lakatosszerkezetek, festés, tetőszigetelés, homlokzatképzés.

Ajánlattételkor még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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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:

2019.06.19Lejárata:2019.06.15Kezdete:

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:

kérte ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen javítani a Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján elnevezésű 
űrlapot oly módon, hogy abban az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró ok („Kbt. 62. § (1) bekezdés”) kerül meghatározásra. 
Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidőig ezen hiánypótlási pontnak nem tett eleget, a hiány továbbra is fennáll, ezért ajánlata 
érvénytelen.

2019.06.14

2019.06.14




