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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK00601
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya
alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy
szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése
alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) bek. szerinti besorolása: b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást
alkalmazza:
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült
értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
134575496
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben,
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2014.02.27
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a
kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult,
ennek közlése:
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV,

CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT( OK)
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Hivatalos név:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:
Kossuth u. u 16.
Város/Község
Csopak

Postai
irányítószám:
8229

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
87/555-272

Címzett:
E-mail:
nagykar@bfnp.kvvm.hu

Fax:
+36 87555261

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ

AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 6.
§ (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) FŐ

TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS

AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[x] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ

AJÁNLATKÉRŐK
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[ ] Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x]
nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat
az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, „Majorfelújítás Veszprém
megyében és eszközbeszerzés” című projekthez kapcsolódó kivitelezési
tevékenység ellátása 2.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[ ] Építési koncesszió
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[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

[]
Szolgáltatás
megrendelés
Szolgáltatási
kategória
száma
(az 1–27.
szolgáltatási
kategóriákat
lásd a Kbt. 3.
és 4.
mellékletében)

[]
Szolgáltatási
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koncesszió
A teljesítés helye:
8254 Kővágóörs - hrsz.: 089/1 ; 087/2 ; 087/3 ingatlanokon
NUTS-kód: HU213

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló
szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, „Majorfelújítás Veszprém
megyében és eszközbeszerzés” című projekthez kapcsolódó kivitelezési
tevékenység ellátása 2.
Meglévő állattartási épületek felújítása, bontása és új trágyatároló építése
8254 Kővágóörs - hrsz.: 089/1 ; 087/2 ; 087/3 ingatlanokon:
Meglévő állapot:
A kivitelezéssel érintett ingatlanok Kővágóörs külterületén találhatóak. A több
telekből álló állattartó telepen jelenleg hét építmény található. A 087/2 hrsz.ú telken található az 5 jelű, jelenleg használaton kívüli, egykor porta, és
szociális, illetve kiszolgáló funkciókat ellátó épület.
A 089/1 hrsz.-ú telken 4 nagy istálló található, de közülük jelenleg csak a 2 és
3 jelű épületben folyik állattartás, az 1 és 4 jelű épületeket jelenleg
raktározásra használják.
A 087/3 hrsz.-ú telken 2 épület található, az X jelű épület valamikor istálló és
fejőházként működött jelenleg már csak az istálló részét használják, valamint
az Y jelű istállót.
Műszaki jellemzők:
Épület jele Meglevő alapterület (m2) Építménymagasság (m)
1 1093,22 4,38
2 871,36 4,98
3 837,36 4,98
4 853,70 4,98
5 113,27 3,15
X 500,00 4,16
Y 495,00 3,86
Tervezett állapot:
1, 2, 3, 4, és Y jelű épület
Az épületek teljes körű felújítása, ami magába foglalja:
- a héjazat cseréjét, a 3-as, 4-es és Y jelű épület tetőszellőzőinek
felújításával,
- a héjazat alatti szigetelés cseréjét,
- ahol van, az ereszcsatorna cseréjét, ahol nincs, ott új ereszcsatornát
létesítünk,
- csapadékvíz-csatorna, készül, hogy a csapadékvizet szennyezetlenül tudjuk
a tóba juttatni,
- az ajtók, kapuk felújítását, ahol indokolt cseréjét, festését
- az ablakok újraüvegezését, festését
- az épület fém részeinek újrafestését,
- az elektromos hálózat teljes cseréjét,
- a vízhálózat teljes cseréjét
Kiegészítés a 4 jelű épülethez
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A többi épülethez képest, a 4-es épület déli homlokzathoz hozzáépített tároló
elbontásra kerül.
Az épület belső terében kialakított kisebb tárolókat terhelhető vb födémmel
látjuk el, valamint a meglévő alaptesteket felhasználva korszerű vizesblokk,
pihenő, teakonyha és további raktár készül, az egész épületben
munkagéppel terhelhető beton aljzat készül.
Trágyatároló:
Az állattartó telepet korszerű trágyatárolóval bővítjük. A 14 x 14 m méretű
nyitott trágyatároló, min. 2,5 m magas monolit vasbeton falakkal és 25 cm
vasbeton lemez aljzattal. A keletkező híg trágyalét a trágyatároló melletti 15
m3-es, földbe helyezett, zárt, műanyag tartályban gyűjtjük össze.
A tervezett épület beépített alapterülete: 207,36 m2
A tervezett épület építménymagassága: 2,50 m
Tüzivíz tároló:
A 4-es épülettől Keletre egy földdel fedett 108 m3-es zárt tüzivíz tárolót
építünk ki, 20 cm monolit vasbeton körítő szerkezettel, 6,5x6,5x3,5 m
befoglaló mérettel. A földtakarás 1,35 m-rel magasodik az eredeti terepszint
fölé.
Az 5, és X jelű épületek elbontásra kerülnek.
A területen több nem építési engedélyköteles tevékenységre is sor kerül. Az
állattartási funkciónak megfelelően kialakított karámokat, oltófolyosókat ahol
kell felújítjuk, mérleggel, és állatrakodó rámpával bővítjük.
A 2 és 3 jelű valamint a 3 és 4 jelű épületek között csapadékvíz átfolyását
megakadályozó 30 cm magas falakat építünk, mely falon új karám készül, a
1,50 m magas karám fa oszlopra szegezett háromsoros deszkázattal és
szükség szerint nyíló kapuszárnyakkal készülnek.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45000000-7

II.2) A

SZERZŐDÉS ( EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) végleges
összértéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal
kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás
eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 134575496 Pénznem: HUF

Áfa
nélkül

[x]

Áfával

[]

Áfa (%)

,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ

ELJÁRÁS FAJTÁJA
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III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a
Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak
szerint:

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a
Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak
szerint:

[ ] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos
[x] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

[ ] Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított
eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a Közbeszerzés tárgya nem érte
el a 150 millió forintos becsült értéket.

III.2) ÉRTÉKELÉSI

SZEMPONTOK
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III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

VAGY
[ ] Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak [ ] igen [x] nem

III.3) ADMINISZTRATÍV

INFORMÁCIÓK
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III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott
esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
a HL-ben [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Ajánlati/részvételi felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
a KÉ-ben [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás [ ] Dinamikus beszerzési
rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A S ZERZŐDÉS SZÁMA: 1 RÉSZ SZÁMA: 1 ELNEVEZÉS: „KEOP-3.2.0/11-2012-0010 AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ, „MAJORFELÚJÍTÁS VESZPRÉM MEGYÉBEN ÉS ESZKÖZBESZERZÉS” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ
KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA 2.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész
vonatkozásában) eredményes volt:
[x] igen [ ] nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész
vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor,
ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2014/02/04 (év/hó/nap)
IV.5) A

NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Postai cím:
Gyulakeszi út 8.
Város/Község
Tapolca

Postai
irányítószám:
8300

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

IV.6) A

SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(csak számokkal)
Áfa
nélkül

A szerződés eredetileg becsült összértéke
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Áfával

[]

Áfa
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,
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(adott esetben)
Érték: 134575496 Pénznem: HUF
A szerződés végleges összértéke
Érték: 134575496 Pénznem: HUF

[x]

[]

[x]

[]

,
,

és
a figyelembe vett legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 134575496
/és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat: 134575496 Pénznem: HUF
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól [ ] igen [x] nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: [x] igen [ ]
nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók,
illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét
vagy arányát (részét):
Arány (rész): , (%)
Érték áfa nélkül: (arab számmal)
Nem
Pénznem:
ismert [x]
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
[ ] mikro
vállalkozás

[ ] kisvállalkozás

[x]
középvállalkozás

[ ] egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és
címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Áfa nélkül

Érték: Pénznem:
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IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Vasber Zrt. (név) 9781 Vép, Dózsa Gy. u. 26. (cím)
Magyar (székhely szerinti ország)
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
(cím)
Magyar (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú
ajánlatot tett [ ] igen [x] nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás
kirívóan alacsony volt
[ ] igen [x] nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható.
Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör
tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
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V.1) EURÓPAI

UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-3.2.0/11-2012-0010
V.2) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

(adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást
megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/10/31 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok
(adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
[x] szerződéses feltételként
[ ] bírálati részszempontként/alszempontként
[x] a műszaki leírás részeként
[x] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések
alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés
esetén)
[x] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési
rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott
esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
[ ] szerződéses feltételként
[ ] bírálati részszempontként/alszempontként
[ ] a műszaki leírás részeként
[ ] alkalmassági feltételként
[ ] védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2014/02/27 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Ország:

--------------- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) --------------
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