7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
9154 Mosonszentmiklós Felszabadulás utca 3.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Mosonszentmiklós község Önkormányzata
útszakaszok felújítási munkái:
a) Rábca utca
a felújítandó útszakasz a Festő utcai elágazástól az utolsó családi ház telekhatáráig tart (kb.
260 - 280 m)
út szélessége: kb 3,5 m (a meglévő burkolatszélességet követve)
földkitermelés szélesítés miatt 170 m hosszban + felesleges föld elszállítása 1 km-en belül
tükör készítése szélesítésben
simító hengerelés szélesítésben
HK javító réteg építése tömörítéssel szélesítésben
M50 alap készítése szélesítésben
M22 erősítő réteg építése aszfalt alá 8 cm vastagságban
akna fedlap szintre emelés 2 db
burkolat tisztítása teljes felületen
burkolat erősítése BE-val
AC 11 aszfalt építése 4+2 cm vastagságban
padkaépítés (opció): 0,4 – 0,4 m szélességben (M22) az út mindkét oldalán
b) Vörösmarty utca
a felújítandó útszakasz a lebontott iskolaépület melletti szakasz (kb.80-100 m)
földkitermelés bevágásból szélesítésben 30 m + felesleges föld elszállítása 1 km-en belül
tükör készítése szélesítésben
simító hengerlés szélesítésben
burkolat kiegyenlítése mart aszfalttal
AC 11 aszfalt építése 2 rétegben 4+5 cm vastagságban
padkaépítés (opció): 0,5 – 0,5 m szélességben (M22) az út mindkét oldalán
c) Posta utca (opció)
a felújítandó útszakasz a Vörösmarty u. útkereszteződés és az Orvosi rendelő közti
szakasz, beleértve a Vörösmarty utcai útkereszteződést is
út szélessége: kb 3,3 m (a meglévő burkolatszélességet követve)
burkolat tisztítása
burkolat erősítése BE-val
aknafedlap szintreemelés 2 db
AC 11 aszfalt építése 4+2 cm vastagságban

d) Dankó utca (opció)
a felújítandó útszakasz a Vörösmarty u. útkereszteződés és az 1-es számú főútvonal közötti
kb. 280 m-es útszakasz
út szélessége: kb 3,2 m (a meglévő burkolatszélességet követve)
burkolat tisztítása
burkolat erősítése BE-val
aknafedlap szintreemelés 2 db
burkolat kiegyenlítése mart aszfalttal
AC 11 aszfalt építése 4+2 cm vastagságban
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó általános egyszerű
közbeszerzési eljárás (meghívásos)
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1. Árajánlatot benyújtó megnevezése: MAGYAR ASZFALT KFT.
Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.
Ajánlat tárgya: Mosonszentmiklós község Önkormányzata útszakaszok felújítási munkái
Rábca utca

Nettó

Áfa

Bruttó

Ajánlati ár összesen

3.691.693,-

922.923,-

4.614.616,-

Opció (padkaépítés)

157.024,-

39.256,-

196.280,-

3.848.717,-

962.179,-

4.810.896,-

Ajánlati ár opcióval összesen
Vörösmarty utca

Nettó

Áfa

Bruttó

Ajánlati ár összesen

1.807.025,-

451.756,-

2.258.781,-

Opció (padkaépítés)

91.130,-

22.782,-

113.913,-

1898.155,-

474.538,-

2.372.694,-

Ajánlati ár opcióval összesen

Posta utca (opció)
Ajánlati ár összesen

Dankó utca (opció)
Ajánlati ár összesen

Nettó
1.575.025,-

Nettó
2.881.107,-

Áfa

Bruttó

393.756,-

Áfa
720.277,-

1.968.781,-

Bruttó
3.601.384,-

2. Árajánlatot benyújtó megnevezése: COLAS ÚT ZRT.
Ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Környei u. 24.
Az árajánlat megnevezése: Mosonszentmiklós község Önkormányzata útszakaszok
felújítási munkái
Rábca utca

Nettó

Áfa

Bruttó

Ajánlati ár összesen

3.007.750,-

751.938,-

3.759.688,-

Opció (padkaépítés)

138.000,-

34.500,-

172.500,-

Ajánlati ár opcióval összesen 3.145.750,-

786.438,-

3.932.188,-

Vörösmarty utca

Nettó

Áfa

Bruttó

Ajánlati ár összesen

1.160.550,-

290.138,-

1.450.688,-

Opció (padkaépítés)

69.000,-

17.250,-

86.250,-

Ajánlati ár opcióval összesen 1.229.550,-

307.388,-

1.536.938,-

Posta utca (opció)
Ajánlati ár összesen

Dankó utca (opció)
Ajánlati ár összesen

Nettó
1.734.600,-

Nettó
2.333.600,-

Áfa
433.650,-

Áfa
583.400,-

A bírálat szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bruttó
2.168.250,-

Bruttó
2.917.000,-

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Árajánlatot benyújtó megnevezése: COLAS ÚT ZRT.
Ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Környei u. 24.
Ellenszolgáltatás összege:
Rábca utca
Ajánlati ár összesen
Vörösmarty utca
Ajánlati ár összesen

Dankó utca (opció)
Ajánlati ár összesen

Nettó

Áfa

3.007.750,Nettó
1.160.550,-

Nettó
2.333.600,-

751.938,Áfa
290.138,-

Áfa
583.400,-

Bruttó
3.759.688,Bruttó
1.450.688,-

Bruttó
2.917.000,-

A bírálat szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Árajánlatot benyújtó megnevezése: MAGYAR ASZFALT KFT.
Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.

Ellenszolgáltatás összege:
Rábca utca
Ajánlati ár összesen
Vörösmarty utca
Ajánlati ár összesen

Dankó utca (opció)
Ajánlati ár összesen

Nettó
3.691.693,Nettó
1.807.025,-

Nettó
2.881.107,-

Áfa

Bruttó

922.923,Áfa

4.614.616,Bruttó

451.756,-

Áfa

2.258.781,-

Bruttó

720.277,-

3.601.384,-

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? igen
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 14.* Egyéb információk: A szerződés megkötésére 2011. június 6-án kerül sor
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre
közzétételének/megküldéséneknapja: Ajánlattételi felhívás megküldése 2011.04.28.

és

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2011.05.26. 14 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011.05.26.
19.* Az összegezés javításának indoka: Mosonszentmiklós, 2011.05.26.
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

