
osszegezés az ajánla tok elbÍráIásánj|

I. Aiánlatkérő: Mór Városi Önkormánp"t (8060 Mór, Szent István tér 6)

II. Tárgy:

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tá€)ła: ú_ é' järdaÍel{Ąftk Mór Városi Önkormánpat kaĄazgatłsi teri.iletén vállalkozási
szrrződés keretében _ 20L7. évi II. ütem.

II.2) A közbeszerzés merrnyisége

II.2. 1) A közbeszerzés menn}'isége:

Az épkési beĺ',lházast a közbeszerzési dolomentumok részeként kiadásra lieri'ilő műszaki
dolqJme ntációban foglaltak s zerint kell eM gezni.

A kivite lezés f őbb paľaméte rei, mennyis é gei:

Iv1aninovics u. járdafelűítás 2. ütern
- Betonlap járda bontás: 190 m'Ż

- Beton járda bontás: 1'2 rł
- Földmunkaz 1'47 m3

- Szegélppítés 268 m
- Zűzonkő a|aprétegz 79 m3

- Térkő burkolatépítés: 329 m')

Mór. Mikes K. u. járdafelújíľás
- Bontás: 18 mJ
- Földmunka: 87,5 m]
- Z{roĺtkő a|aprércgz 7O,5 fił
- Szegélyepítés 270 m
- Térkaburkolat építés: 306 nt'

József A u. jándafelújías (Kölcseyu. - 76. sz. között)
- Földmunlĺa:
- Zúzotkő a|aprétrg:

^ ,1 , , ,- )zegelyeptes
- Térkőburkolatépítés:

- Földmunlĺa:
- Zűzouka alaprétegz
- Szegélppítés
- Térkőburkolatépítés:
- fuzfaltbeton rétegek építese

Ré s zle te s mű s zaki le írás t az ajáĺiaĺtéte li dolĺume ntácíő analmazza.

Ajänlakérő tájékonatja ajánlanevőlĺet, hogy a 321/201'5. (X. 30.) Korrn rendelet 46. s (3)

L

72,5 m3

51,5 mj
191,5 m
232 fił

66 fił
31 ml
237 m
52 nł
44 Íł



bekezdésében foglaltak alapjän a meghaúrozofi gyáftÍ1^nyűvary e1edetű dologra, illewe konlľét
eljárásra, ameý ěgy adot-gazdasági szereplő t:rmékeit vagy az áka|a ĺry'ljwtt szolgáltatásokat
jeĺemzi, vary vé$egy.., 

'áb.dalomra, 
tevékenységre, személ1ľe, típusra vagy adon szÁrmazásn

vagy gyźrrÍÄśi ĺoty"*ito való hivatkoás esetén a hivatkozás mellen a ,vay azza| egyenénékű''

kifejezést is érteni kell.

CPV kód(ok):

III. Eljárás:

III.1) Meghatározk

III.1.1) AKbt. melyŕsze. illewe fejezete szerinti eljárás kertilt alkalmazásrł FIarmaďkŕsą XMI. fejezs

III.ĺł) 
^z 

eliáris fątáj*, A Kbt. 115. s (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása .!^pjŤ, hirdetmény

kł;zzÁtérc|e "enĺu az Ąáliaĺtételi felhívás közvetlen megkĹildésével inďtott, tĘplas nélkĹili nemzeti

ki}zbeszrnts i eljaľás.

452331,42-6

ismertetése: -

III.2) Adminisaratív informaciók

III.2.|) Az adoĺt e\áľás n v onatkozÄ ki5zzźúte|

A hirdetmény számaa F{vatáos Lapban: -

A hirdetmény szÁłrla a Közbes zsnÁs i É nes ítő be n: -

szereplők ré szére 20t7 .

IV. Az eljátás eredménye

A'szeęÁdés szÁma.,l; Rész sáma: 1; Elnevels: tł_ é' jirdaÍelJľ$kk Mór Városi onkorma'ryoat kőzĘazgatki
teriiletén válla]kozási szpn ődés lĺeretében _ 20t7 . évi II. ütem

Az eliárás eredmén}as voh: Ęen

IV.l Eredménytelen eliárással kapcsolatos információ

IV.1.1) A befejezetlen ełárás oka -

IV.1.2) A befejezetlen eliárást követően indul-e új ełárás: -

IV.1.3) Az érwénrrcs aiánlatot tevőlc -

7. nap1lnkłs
Pu ajźn[anételi fellúvás az ajhiaĺtételľe fellrívott

iil keri.ilt megkiildésre.



IV.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezen Ąáĺiarck szÁma: 3

IV.2.2) Az érvén}res ajánlatot tevők

Ajánlanevők neve és címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éné|<elési szempont szerinti tanalmi
eleme0:

L. számű ajánlat

Ajánlattevő neve:

Ajánlanevő szélĺJrelp :

N1än|atiár (nettó forint - tanalékkeret nélkĹi)

A szr'rződés teljesítésébe bevont szakember
útépítési beruháásoklĺal kapcsolatos szakmai
tapasztalatl |(azon bef'ejezett útépítési
beruházások szÁma, meĘk teljesítésében az
adoĺ szalĺember részt ven) dbl

2.

Ajánlattevő neve:

szátmtl

Ajánlatrevő székhelp:

Ajänlatiär (nettő forint _ tartaléklĺeret néllĺĹĐ

A szľcrződés teljesítésébe bevont szalĺember
útépítési beruháásolĺlĺal kapcsolatos szakrnai
tnpaszÍAhta' |(azon befejezett útépítési
ber,ńázások szÁma, meĘk teljesítésében az
adott szakember részt vett) dbl

Extreme-Park Kömyezetépító Kft

2800 Tatabánya, ErdészinD. épület

nefiő27 183 963,- Ft

3. száĺnű aiánl;at

Ajánlaaevő neve:

Ajánlattevő s#lĺürelp:

hjźn/rľ:iär (nettő forint - tanalék]śeret nélkiĐ

tffippĺnr Úúpfta és Mélppító Kft.

sdb

A' sznvÁdés teljesítésébe bevont sza]<ember
útépítési beruháásokkal kapcsolatos szakmai
taPasztAlratA |(azon befejezctt útépítési
beruhááok száma, meĘk teljesítésében az
adott szalĺember résa ven) dbl

8000 S#lrcsfehérvár, Sóstói u.7.

Fenti ajánlattevők az ď'1ánllanéteh felhívásnak és a közbeszerztsi dolarmentumoknak megfelelő ajánlatot
nyújtomakbe.

neĺtő 25.959.602,- Ft

14 db

8000 Sz€l€sfehérvár, Takarodó út 9.

Orinoco'2002 Kft.

nettő 26 854 2II,- Ft

sdb



1. számu aiánlat

2. szálmíl

ÚľÉppARKÚtépítő és Mélyépítő Kft.

ponts ám/ s'iÄyozaĺt p onts ám

10 / 700

10 / 300

Odnoco'2002 Kft.

ponts ám,/ s úlyozon ponts ám

9,7 / 679

r0 / 300



Bítá|ati szempontok

la lat

Aiánlati ár (nettó forint -
tattalékkeĺet nélkül)

A szeťződés teliesítésébe
bevont szakembeĺ útépítési
betuhánásokkal kapcsolatos
szakmai tapasztalata |(azoĺ
befeiezett útépítési
beruházások száma, melyek
teliesítésében az adott
szakembet ĺészt vett) db]

Súlyszám

70

Extteme-Park Környezetépítő Kft

1- 10

Ösozesített
pontok

Ąánlata

nettő 27 183 963'- Ft

pontsámoÍ

Az tekintetében az Ąänlatok a Közbeszaruési Fĺatóság 20t6. évi I47.
(29 kazzéteľ) IJtmtaójänak 1. szamű melléklet relatív énékelés
mo a) aĘontja szerinti fordíton arányosítással lĺeri.ilnek elbíralásra.

^z 
L éÍÍélrclési résxzempont esetében all<almazottfordított arányosítás módszerének lĺéplete:

P:(Ą.ci"uu / 
^"b"Bň 

*(P.*_P*'J łP.i.

P z a v'usgäb ajänLati ele m adott s Ze mpontn vonatkozó pofis7Ám^
P.o: a pontslála felső haúra, azaz lO
P6,: a ponrkála alsó határa, azaz 1'

Ąsiobb:a legelőryosebb ajánlat tartalmi eleme

Ąiri,.' a vizsgäk ajänlat tartalmi e le me

tekintetében az ajánlatok a Közbeszeĺzési FŁtóság 2016. évi L47.
kőzzetet) L-hmutatójának 1. szÁmi: melléldet relatív énélĺelés

b) aĘontja szerinti egy€nes aránpsíússal lĺeriilnek elbírálásra.

A2. éÍÍéke|ési résxzempont esetében alkalmazott egpnes arányosítás módszerének lĺéplete:

P : (Ą^8ál,/ Ą*;"o')" (P.* _ P*) + P*

P : a v izs gáh Ąán|ati e le m adon s ze mpontra vonatkozó ponrc áma
P-o: a pontslála felső hatara, azaz I0

5

30

ponts ám./ s úlyozon ponts ám

9,59 / 671,3

Lo / 300

971,3



P-;n! ä Pontskála alsó határa, azAz 1'

Ą.gjobb : a le ge lőnyös ebb ajánlat táÍalmi e leme

Ąi^gĺ, : a v'zsgáh ajän|at tanálmi ele me

Résszempontonlĺént az ĄánLarkérő részére legkedvezőbb ajánlat \<apja a maximális tíz pontot.

A fenti módszer a|apján kisárnított Ponrcámok a súlpámmal megszorzÁslľa, majd összeadásra
kerülnek

k w le$öbb pontot e|érő Ąänlaĺtevő minőstil a legjobb är-énékann1t megjelenítő ajän|atottevő
ajánlanevőnek

Ąáĺ|atkérő a szamkÁs során kettő tizedes jegy'g lĺerekft a matematikai lĺerekítés szabá|yai szerint.

zbeszrnésiel.iárasban az uĺEppRRrľ:łŁő
tekintemel az e\1aĺx n)rertese az UTEPPARK

i u. 7.) ajäriarĺevő. Az ellenszolgáltatás összege nenó
25959.602,- Ft

kiválas aásának indokai: -

IV.2.8) Alvallalkozó(k) igénńe vétele: E$o' alépítményĹ előlĺészítő-, felépítményi mrrnkák valamint
földmunkak

IV.2.9) Alvállalkozóík) mesneve z.é,se: -

IV.2.10) Az alkalmass ás iza7n|kábarl résn yevő szerłezetelc -

IV.2.11) Az énĺénytelen ajánlatot tevőlę -

Az éĺłényelen ajánlatot tevők neve, címe és az énĺén1,te|enség indoka -

V, Ifiegészítő in form ációk

V 1'l To.'áhhi i''f.'.-4"iÁL.-

V. 1. 1) A szerződéskötési moratóńum időtartama

Kezdete:2017. julius 1. / kjáraw 2017. julius 5.

V.1.2) Az összegezes ellĺeszírésének időPontja 2017. június 30.

V.1.3) Az összegezés megkiildésénekidóPontja 2017. június 30.

v.L.4\ Az összesels módosításának indoka -

V.1.5) Az összeee#s módosításánakidőpontił -

V.1.6) A módosíton <isszesels meskiildésének időpontia -

v.I.^ Az összesels iavításának indoke -

V.1.8) Az összesels iavításának időoontia -



V. 1.9) A javíton összegezes megktildésének időpontja: -

V.1.10) További inÍormációlĺ -

PRovlTAL FEJLEszTÉsl TANÁcsADl ZĚ'i'
1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.

Adószám:'l4969205-'1'42

lĺepviseletében
P ROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt.
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