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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Mosonmagyaróvár jelzőlámpás csomópont (1447)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000540612021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 15728032208

Fő Utca 11

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Novits-Kiss Réka

kiss.reka@mosonmagyarovar.hu +36 96577842

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 12740497241

Hold Utca 6. IV. em. 5.

Budapest HU110 1054

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Mosonmagyaróvár Cserháti S. utca – Malomszer jelzőlámpás csomóponttá alakítása” (1447)” a 
műszaki leírás és annak mellékleteiben részletezettek szerint. 
 
A 1401 sz. út és a Malomszer utca csomópontjának jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponttá történő átépítése során a 1401 sz. 
útról a Malomszer utca irányába balra kanyarodó járművek számára balra kanyarodó sávot kell kiépíteni. 
A keleti csomóponti ágon Győr felé haladók forgalmi sávja változatlan szélességű marad, a balra kanyarodó sáv tervezett szélessége 
3,00 méter, a Centrum irányába egyenesen haladók számára pedig 3,50 méter széles forgalmi sáv szélességet kell biztosítani. 
Az útpálya szélesítése miatt az út szelvényezés szerinti jobboldalán lévő gyalog- és kerékpárutat át kell építeni, illetve helyre kell 
állítani a meglévő kialakítással megegyező paraméterekkel. A kerékpárosok számára 2,0 méter széles vörös színű térkő-, a gyalogosok 
számára 1,5 méter széles szürke színű térkőburkolatot kell helyreállítani. A térkőburkolatot kerti szegéllyel kell határolni. 
A tervezési területre kerülő csapadékvíz elvezetését a meglévő zárt csapadékvíz hálózat biztosítja. A szélesítés, illetve burkolat 
felújítás miatt három víznyelőt el kell bontani, illetve három meglévő aknát át kell építeni. 
A csomópontban létesülő rendőrlámpás csomópont villamosenergia ellátására, csomópont mesterséges megvilágításának és 
közvilágítási hálózat kiváltására van szükség. Az elbontandó közvilágítási földkábel teljes nyomvonalhossza: 83,1 m. A tervezett 
közvilágítási földkábel nyomvonalhossza: 134,2 m. A tervezett út megvilágítására 2 db új 8 m fénypontmagasságú acél kandelábert 
kell telepíteni, 1 m felnyúlású lámpakart kell szerelni TECEO S 53W-os LED lámpatestekkel. A tervezett gyalogátkelőhely 
megvilágítására 3 db új 6 m fénypontmagasságú 2 szerelőnyílásos acél kandelábert kell telepíteni, a kandeláberekre 2 m felnyúlású 
lámpakart kell szerelni a lámpakarra TECEO S 46W-os LED zebramegvilágító lámpatestek kerülnek felszerelésre. 
Közúti jelzőberendezés telepítése: 23 fénypont irányítására alkalmas vezérlőberendezést kell telepíteni, amely az országban üzemelő 
JTR távfelügyeleti rendszerre csatlakoztatható. A csomópont energiaellátása a telepített forgalom irányítási gépről történik 
földkábelen keresztül alépítményben vezetve. A jelzőlámpák LED-es típusúak legyenek. 
 
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a 
megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést 
vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól 
származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles tevékenység. 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Mosonmagyaróvár jelzőlámpás csomópont (1447)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás



EKR000540612021

V.szakasz: Az eljárás eredménye

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
64 971 320 / súlyszám: 70 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 700,00 
 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő szakembernek az MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 
hónap, max. 36 hónap): 
36 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 

Szöveges értékelés:

850.00Schirger Villanyszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Schirger Villanyszerelő és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, így ajánlata érvényes, továbbá a legjobb ár-érték 
arányú ajánlat. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 64 971 320 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő szakembernek az MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 
3. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 0 
4. Ajánlattevő  vállalja-e, hogy a zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti 
időszakban, ill. szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez? (igen/nem): nem

25147502208Schirger Villanyszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9231 
Máriakálnok, Árnyika Utca 53

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

2021.05.12

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

Igen
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25147502208Schirger Villanyszerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9231 Máriakálnok, 
Árnyika Utca 53

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 A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. 
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. számú melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás 
szerint történik az ajánlatok értékelése. 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás 
szerint történik az ajánlatok értékelése. 
A 4. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet B) pontja szerinti pontozás szerint történik az 
ajánlatok értékelése. 
1. értékelési részszempont esetén: 
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján: 
P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max#- P min)+P min# 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
2. és 3. értékelési részszempont esetén: 
Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján: 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max#- P min)+P min# 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: A legjobb” érték helyére minden esetben az Ajánlatkérő által meghatározott legjobb érték kerül behelyettesítésére az 
alábbiak szerint:  
Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (2. értékelési szempontnál 12 hónap) a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés) 
4. értékelési részszempont esetén 
A 4. értékelési részszempont keretében ajánlatkérő előnyben részesíti azon megajánlásokat, amelyek esetében az ajánlattevő vállalja, 
hogy a zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti időszakban, ill. szombaton 8:00-12:
00 óra közötti időszakban végez. Az ajánlattevő „10” pontot kap, ha vállalja, hogy a zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:
00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti időszakban, ill. szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez. Amennyiben az 
ajánlattevő nem vállalja, hogy a zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti 
időszakban, ill. szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez, úgy az ajánlattevő „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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

 
3. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap max. 24 hónap): 
0 / súlyszám: 10 / pont: 0,00 /pont*súlyszám: 0,00 
 
4. Ajánlattevő  vállalja-e, hogy a zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:
00 óra közötti időszakban, ill. szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez? (igen/nem): nem / 
súlyszám: 5 / pont: 0,00 /pont*súlyszám: 0,00 
 
Összesen: 850
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárásban kizárólag egy ajánlat került benyújtásra, a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja 
alapján a moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.06.28Lejárata:2021.06.24Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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 Schirger Villanyszerelő és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, így az ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, továbbá a legjobb ár-érték arányú ajánlat. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 64 971 320 HUF. A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Mosonmagyaróvár Cserháti Sándor utca - Malomszer utca csomópont átépítése; felelős műszaki vezető biztosítása; közúti 
jelzőberendezések kiépítése

STRABAG Általános Építő Kft.; 11705053-4-44
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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: 2021.06.22

2021.06.23
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