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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:

2018.10.25

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 Csornai Premontrei Prépostság a „A csornai történelmi premontrei park ökoturisztikai célú fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-GM1-
2016-00003 azonosító számú projekt kertében a 9300 Csorna, Soproni út 65. hrsz.: 1431. helyen található park területét újítja meg. A 
kivitelezési munka tárgya a park meglévő úthálózatának felújítása új sétányok kialakítása, egy játszótér megépítése és a hansági vízi 
világ bemutatására szolgáló tó létrehozása. A tervezési területen az összes meglévő burkolat bontásra kerül a padokkal, 
hulladékgyűjtőkkel együtt, kivéve a színpad előtti padsorokat. A területen található kevés cserje többségét a felújítás során kivágjuk. 
Ezeknek a pótlására dekoratívabb, látványosabb cserjekiültetések kerülnek. A fő térkővel burkolt sétány mentén egy kisebb 
teresedésen lehet a későbbi tervek alapján kialakítani a Szent Norbert emlékhelyet. A parkon áthaladó utakon LEIER KAISERSTEIN 
MERCATO térkő burkolatot alkalmazunk mogyoró színben. Rakásminta: 10×20 cm, 20× 20 cm, 20×30 cm-es kövekből, a szegélyekre 
merőlegesen, teresedéseknél átlósan (lásd K-03 tervlap). A parkot átszelő térköves úton kívül tömörített mészkő murva burkolatot 
alkalmazunk. A biotóp mellet gyöngykavicsba ágyazott akácfa rönkökből épített burkolatot alkalmazunk. A térkő, gyöngykavics és a 
tömörített murva burkolatokat kerti szegély határolja. A kerítés lábazat nélkül készül, pontalapozással lehelyezett zártszelvény 
oszlopokra, kovácsoltvas táblák, 2 méterenként kerülnek elhelyezésre. A 3 db kapu és kerítés egyedi tervei a K-11-13 tervlapokon 
megtalálhatók. A „Hanság szíve” az ökoturizmus, a tanórai oktatás kiegészítésére egy parányi hany kerül kialakításra, nyílt víztükörrel,
mocsaras szegéllyel, kis híddal, padokkal. A terület rekreációs és esztétikai értékének növeléséhez elengedhetetlen a dekoratív cserje, 
évelő és árnyéktűrő gyeppótlók telepítése. A sétautak mentén azokat ívesen követve lettek a növénysávok telepítve. A tervezett 
növények között lombhullató és örökzöld, levélszínével, virágával díszítő fajok egyaránt megtalálhatóak. A tervezési területen a 
növények vízigényét tömlős öntözéssel lehet kielégíteni, ezért a park területén több helyen elhelyeztünk tömlő csatlakozási pontokat. A
park északkeleti sarkában egy tisztáson a kisebb és nagyobb gyerekek számára integráltan játszótér épül. A játszótérre fából készült 
játszórendszer készül, amelynek figurális megjelenése illeszkedik a hany és az erdő élővilágához. A játszószerek alatt 30 cm vastag 
gyöngykavics eséscsillapítás kerül fa szegéllyel. Ide kerül a csobogó ivókút is, az előtte lévő kis teresedésre, amit a gyakorlatban főleg 
a gyermekek használnak. További részletes információk a felhívás II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
műszaki dokumentumokban valamint a mennyiségi kiírásként is szolgáló árazatlan költségvetésben találhatók.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi 
értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 

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:

51

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

55735

Szöveges értékelés:

435.9ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság

56359

Szöveges értékelés:

500HUN-ROAD MOVA ÉPÍTŐ Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 92.742.645.- HUF A vállalt jótállás mértéke: 12 hónap A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje: 15 munkanap Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

13178572208ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, 9024 Győr, Bartók B. Utca 8/A.

Nettó ajánlati ár: 87.455.900.- HUF A vállalt jótállás mértéke: 24 hónap A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje: 12 munkanap Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

14296255208HUN-ROAD MOVA ÉPÍTŐ Kft., 9021 Győr, Árpád ÚT 14

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

2A 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
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 87.455.900.-HUF Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot.

14296255208HUN-ROAD MOVA ÉPÍTŐ Kft., 9021 Győr, Árpád ÚT 14

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: - a vállalt 
jótállás mértéke esetében: 60 hónap. - garanciális és jótállási időszakban a javítási munkák megkezdésének határideje esetében: 1 
munkanap Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban 
meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 
Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül: - a vállalt jótállás mértéke esetében: 12 hónap - garanciális és jótállási időszakban a javítási munkák 
megkezdésének határideje esetében: 15 munkanap Az egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) valamint a garanciális és jótállási 
időszakban a javítási munkák megkezdésének határideje (munkanap) értékelési szempontok esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési 
Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. Ebben az 
esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: P= 
Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal. A 
vállalt jótállás mértéke szempontok tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című 
dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb 
elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, 
a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: P= Avizsgált/
Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső 
határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb szintet meghaladó 
vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot az 
ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal.
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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:

2018.11.20Lejárata:2018.11.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2018.11.15

2018.11.15




