
osszegezés az aiánla tok elbíráIásátóI

I. Aiántatkétő: Mór Városi Önkormánpat (8060 Mór, Sze nt István tér 6)

II. Tárgy:

II.1) Meshatlrozk

II.1.1) A kcizbeszerzés táłgya: ut- é' järdaÍďrijkis' Mór Városi Önko.mán;zat ki5zĘazgatasi terĹiletén vállďkozási
sznnődés keretében _2017.évi I. ütem.

II.2) A közbeszerzés menn}'isége

II.2. 1) A közbeszerzés mennyisége:

Az építési benrházast a közbeszerŕsi dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki
dolĺrrmentációban foglaltak szerint kell elvégezni.

A kivitelezés fabb paraméte re i, mennyis é gei:

Gvőń utcai iárdďelúiítás 2. ĺitem:
- Betonlap jarda bontas: 180 m2
- Beton j,írda bontás: 2 m3
- Földmunkł 68,5 m]
- Szegélyepítés 20t m
- Zűzoĺtkő ďapŕteg: 46 m3
- Térkő btľkolatépítés: 20t Íď

- Földmunlĺa:
- Szegélyepítés
- Z{vsĺtl<o alapréteg:
- Térkőburkolatépítés:

Alkotmánvutcuii,ĺda
- Bontás:
- Földmunka:
- Z{zotkő alapréteg:_ Szegélrpftés
_ Térkőbwkolat építés:

Vásóhíd urcai iárdafelúiítás 2. iitem
- Földmunka:
- Ziuaĺtkő alapréteg:
_ Szegélppítés
- Térkőburkolat épftés:

92 Íď
4m3
72 m3

158 m
45 mj
148 m2

12 Íý
346,5 ms
20 Íď
150 m
86 mz

57,5 Ín3

29 m3

160 m
96 rď



Jószerencsét utcai járda 2. ütem:
- Bontás: 36 mr
- Földmunka 83 m3

- Z{uor.kő alapréteg: 60,5 mr
- Szegélppítés 480 m
- Térkőburkolat építés: 264 m2

Petőfi utcai iárdafelúiftás 4. titem
- Beton-lap járda bontás:
- Beton járda bontás:
- Földmunka
- Szegélppítés
- 40cm széles, előregyított folyoka L07 m
- Ziunĺtkő alapŕteg: 74 m3

- Térka burkolatépítés: 332 m)

Rés zletes míis zaki |eirást az ajánlanételi dokumentác iő tałtalmazza.

Ajánlatlĺerő tĄékoaatja ajánlanevőlĺet, hogy a32I/20t5. (X. 30.) Korm. rendelet 46. s (3) belĺezdésében
foglaltak 

"l"Pjá" 
a meghatározntt gyáfimł-y""ryy eredetű dologľa, illetve konlĺrét eljirkrą amely egy

adott gazdas Ęí szrrep|ő termélĺeit va€y az iltala nyujton szolgáltatásokat ,iellemzi, uagy védjegyre'
szabadalomrą-tevéken1tégre, személyre, típrsra vagy adott szÁrmazÁsra vagy wi,Ícki fobłamatra való
hivatkozás esetén a hivatkózás mellett a )'vagy az?A|egpnénélĺ.í'' kiÍejelst is éneni kell.

CPV kód(ok):

III. Eliárás:

III.1) Meshataĺozas

III.1.1) A Kbt. melyrésze. illewe feiezete szerinti eljáĺás keriilt alkalmazásra: Fĺarmaďk résą XVII. Íejezet

III.1.2) Az e|járk Íajtäia: A Kbt. 115. s (1) belĺezdésben rögzíteĺ feltételek fennállása 
^^Pján, 

hirdetmény
közzÁt&e|e nélkiili, az ajäriatételi felhívás közvetlen meghildésével indíton, tĘplás nélkiili nemz'eti

kilzb es zr vés i e lj árás.

369 m2

5ml
104 mj
154 m

ismenetése: -

III.2) Adminis nrativ informaciók

III.2.L\ Az adoľ- e|iánsn vonatkoző közzÁtérc|

A hirdetmény szÁmaa Hivaalos Lapban: -

A hřdetmény szÁma aKőzbeszcrzśsi Énesítőben: -

a Kozbeszerz.ési LfaósĘ ájékonaúsának naplu Az Ą!,nhĺtételi felhívás az ajánlatételľe felhívom
szereplők részÁre 2Ot7. ľrrájls a. nap1lnközvetlentil keriilt megkiildésre.

IV. Az eljárás eredménye



A szrrz.ődés száma;1; Rész sáma: 1; Elneve#s: ú- é' járdďelújftás Mór Városi Önkormánpat kozigazgatasi
teri.iletén vállalkozái szrnődés keretében - 2017. évi I. ütem.

Aze|lfułs eredménws volt: igen

IV.l Eredménvtelen eliárással kancsolatos információ

TV 1 1) A hefei"z"ľl"n .li4"4" ^k".-

IV.1_2) A befeiezetlen eliárjst käwetÁen inrl''l-" 'ii "li4.ás' -

I V.2. 1) Aiánlatokra vonadozó inÍormációk

A beérlęzett ajánlatok szÁmł, 4

Iv.2.2\ Az érvénws aiánlatot tevők

Ajánlaĺevők neve és címe, alkalmassąuk indokolása és ajánlatuknak az éné|selési szempont szerinti ta_ftalmi
eleme$:

Ajánlanevő neve:

számú aián|at

Ajánlattevő sllĺilreĘ:

Ajánlati ár (nettó forint - tanaléklĺeret nélkĹil)

A szrrzódés teljesítésébe bevont szakember
útépítési beruhŁásokkal lĺapcsolatos szakmai
ĺaPasnalatal(aarlnbef ĄezcĺtútépítésiberuházÁok
szlĺną melpk teljesítésében az adoĺt szalĺember
résa vett) dbl

Ajánlanevő neve:

z. számú aián|at

Ajánlanevő sŕlĺhelp:

Ąĺĺnlati ár (netó forint _ tartalékkeret nélkiil)

A szrruődés teljesítésébe bevont szalĺember
útépítési beruhŁasokkal lĺapcsolatos szakmai
ĺaPaszalaÍaÍ(aarlnbef ejezeĺtútépítésiberuházások
számą melyek teljesítésében az adott szalĺember
résa vem) dbl

Vértes_ú Építő és Szolgáltató Kft.

289 0 Tatą Ąostyáni út 78.

Nenó: 30 208 734,- Ft

PUHI-TÁRNOK tł_ é' Flídépítő Kft.

sdb

2aű T áĺnoĘ F ehénĺán & 3 4.

nen6 30.729.943.- Ft

sdb



3. számú aiánlat

Ajánlatevő neve:

Ajánlattevő s#kheĘ:

Ajánlati ár (nenó forint - tartalékkeret nélktil)

A szręődés teljesítésébe bevont szakember
útépítési benrhŁásokkąl kapcsolatos szakmai
ĺap as ztalata Ĺ(*n be f e j e ze n útép ítés i beruházás ok
szÁłną melyek teljesítésében az adott szakember
részt ven) dbl

Ajánlattevő neve:

4. számú aianlat

Ajánlamevő szekhelp:

Ajánlati ar (nettó forint _ tartalélĺkeret nélkiil)

la

A szrrzśdés teljesítésébe bevont szakember

résa vett) dbl

Extreme- Park Környezetépítő Kft

2800 TatabánsąErdészút D. éptilet

Fenti ajánlattevők az ajánlamételi felhívásnak és a közbeszręÁsi dolcumentumoknak megfeleló Ąhiatot
nyijtonakbe.

IV.2.3) Az aiánlatok énékelése:

nemó 30 672 123,- Ft

1. számú aián|at

tffi,ppĺnr ĺaépka és Méýpfta Kft.

sdb

Bfuálati szempontok

8000 Sllĺesfehérváł Sóstói u' 7.

Aiánlati át (nettó forint -
tartalékkeĺet nélkül)

A szetződés teljesítésébe
bevont szakembet útépítési
beruházásokkal kapcsolatos
szakmai tapasztalata f(azon
befeiezett útépítési
beruházások száma, melyek
teliesítésében az adott
szakembet tészt vett) db]

nettó 28.300.348,- Ft

14 db

Súlyszám

70

;rr

ilľii'Összęsített
',"'. pontok

ÚľÉppłnK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Ąänlata

nettó 28.300.348'- Ft

30

ponx záml s ulyozott ponts zám

14 db

10 / 700

10 / 300

1000



Bíľálati szempontok

Aiánlati ár (nettó foľint -
taftalékkeľet nélkíil)

A szerződés teliesítésébe
bevont szakember útépítési
beruházásokkal kapcsolatos
szakmai tapasztalata n(azonbefeiezett útépítési
beľuházások száma, meĘk
teliesítésében az adott
szakembet tészt vett) db]

3. számú

Vétes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

Nettó: 30 208 734,- Ft

ponts áml s úlpzon ponts ám

9,43 / 660,2

t0 / 300

PUHI_TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.

Ponts áml s űlyozatt ponts ám

9,29 / 650,3

10 / 300



. szarnu 1al1dÍ|la

Bírálati szempontok

la

Aiánlati át (nettó forint
tattalékketet nélkül)

A szerződés tcliesítésébe
bevont szakembeľ útépítési
beľuházásokkal kapcsolatos
szakmai tapasztalata f(azon
befeiezett útépítési
beruházások száma, melyek
teljesítésében ̂ z adott
szakembet tészt vett) db]

Sú11'szám

1- 10

Összesített
pontok

nettó 30 672123,-Ft

oontsámot:

Az 1. ércékelési részszempont tekintetében az Ąänlatok a Közbeszeruési Flatóság 201'6' éví I47.

QO1@kozzétett)ú'őjänakI,szaműmellékletřebtívénékelés
módszerei 1 pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással keriilnek elbírálásra.

Az I. énéke|ésirészszempont eseŕben allĺalmazott fordíton aranyoshÁs módszerének képlete:

P : (Ą.ri.oo / 
^ú"EilJx 

(P.* - P"',J ł P.ĺn

P: a vizsgák ajän|ati elem adon szempontra vonatkozó ponts7Árrla
P,'o: a pontslála felső határa, azaz 1'O

P-;': a PontsMla alsó haľára, azaz 1'

Ą"siobb: a legelőnyisebb ajánlat tanalmi eleme

Ąi^rĺ,: a v'usgák aján|at tartalmi eleme

A 2. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszr.ruési Fĺatóság 201'6. évi 147.

ęO@ közzÁtet) Ut' őjának 1'. szÄmű melléklet řebd.' ércékelés
módszerei 1 pontja bb) aĘontja szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbíńlásra.

A2. énékelési részszempont esetében allĺalmazon egyenes arányosítás módszerének laplete:

30

Környezetépítő Kft

ponts ám,/ s ťrlyozott ponts ám

9,3 /651.,28

10 / 300

P : (Ą^Bál/ Ą"gi.us)x (Pn'* - P"',) + P.-

P: a vixgált a1äĺ|atíelem adott szempontra vonatkozó PontszaÍrn
P*o: a pontslĺála felső haúra, azaz 10

95't,28



P.;n: a pontslĺála alsó határa, azaz'l'
Ą"gjobb: a legelónyösebb ajánlat tanalmi eleme
Ą;^gál, : a v'vsgäk Ąän|at tanalmi eleme

Résszempontonként az aján|atkérő részére legkedvezőbb ajánlat |sapja a maximális tíz pontot.

A fenti módszer a|apján kisámítoĺ pon$ámok a súlpámmal megszorzásra, majd összeadásra
lęrtjlnek

fu íw legtöbb pontot e|érő ajän|atevó minősül a legjobb ár-énékańn1n megjelenítő aján|atottevő
ajánlattevőnek

Ąán|atkérő a szamftäs során kenó tizedes jrgyglĺereldt a ÍnateÍnatilai lĺerekftés snbä|1"aiszerint'

ĺnegje täryýkazbeszrvÁsieljárasb1n "' IÍľÉPPARK Úúpita
S#kes e, meýe tekintettel az e\aras nyenese az t[Eppłnr
ft. (80 i u. 7.) ajáĺlaaevő. Az ellenszolgáltatás összege nenó

28.300.348,- Ft

IV.2.8) Alvďlalkozo(k) Ęénńe vétele: Egy.' alépítményĹ előkészJnő-,
földmunlak

IV.2.9) Alvállalkozó(k) megnevelse: -

IV.2.10) Az allę]masság igazolásában ŕszt vevó szervezetelc -

IV.2.11) Az énénlltelen aiánlatot tevőlc _

Az éĺlénytelen ajánlatot tevők neve' címe és az érvéĺ1,telenség indoka: -

V KiegészÍtő Ínform ációk

V.1) További inÍormaciólr _

V. 1. 1) A s zerződéskötési moľatórium időtartama

KezÄetez 2017' június 2. / Ir1árata 2017.június 6.

V.1.2) Az összegezés elkészftésének idóPontja: 2017. június 1.

V.1.3) Az összegezés megkiildésének időPontja: 20 17. június 1.

V.1.4) Az összeeezés módosításának indoka -

V.1.5) Az összegezes módosftásának időPontja _

V. 1.6) A módosított öss zegels megkiildésénelĺ időPontja _

V.l.n Az összesezźs iavításának indoka: _

V.1.8) Az ősszezezés iavftásának időoontia -

felépítményi munkák valamint



V.1.9) A iavított összege#s megktildésénekidőPontja: -

V.1.10) További információlc -
PROVITAL FEJ

képviseletében
P ROVITAL Feilesztési T aĺácsadő Ztt.

TANÁcsADl zRT.

kotmányzat
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