16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Kossuth u. u 16.
Város: Csopak

Postai irányítószám: 8229

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vízépítési tevékenység
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon”
elnevezésű projekt keretében
A rekonstrukció beruházási helyszínen a vízkormányzást, a vízvisszatartást és a vízszint tervszerű szabályozását, a
balatonboglári városi belvízelvezető rendszerről való leválasztást az alábbiakban ismertetett műszaki
megoldásokkal kívánjuk megvalósítani. A tervezett beavatkozásokkal megvalósul a terület állapotának javítása, és
lehetőség nyílik a jó természetességi állapot hosszú távon történő fenntartására. A beavatkozásokkal megteremtjük
annak lehetőségét, hogy a Zardavári nyugati belvíz csatornán érkező vizek (beleértve az évente cca 250.000 m3
mennyiségű, a halastavak leürítéséből származó vizeket is) szabályozható módon a célterületen visszatarthatók
legyenek, mely által a terület vízháztartása pozitívan változik.
A tervezett célok elérése érdekében az alábbi beavatkozásokat terveztük:
1. Zardavári nyugati belvíz csatornát érintő beavatkozások
• Feliszapolódás megszűntetése
• Partrendezés (magassági hiányos szakaszok megszüntetése)
• Vízszintszabályzó műtárgy I.
• Vízszintszabályzó műtárgy II.
2. Vízpótló árokrendszer kialakítása
• V-1 és V-1-1 jelű vízpótló árkok kialakítása
• Beton csőáteresz (∅80 cm) építése elzáró szerkezettel
3. Növénytelepítés
4. Monitoring rendszer kiépítése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. harmadik része, XVII.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
Felhívás megküldésének napja: 2017. május 19.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros

Postai irányítószám: 8749

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen

nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019/01/14
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/02/12
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [ 77.986.400 ]
Pénznem: [ HUF ]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
A szerződés végleges összértéke: nettó 77.986.400,- Ft
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

