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CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

45247210-5
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Építési beruházás

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Környezetvédelem

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Regionális/helyi szintű

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK00601
Postai cím: Kossuth u. u 16.
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Róbert
Telefon: 87/555-272
E-mail: nagykar@bfnp.kvvm.hu
Fax: +36 87555261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnp.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): www.bfnpi.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
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Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vízépítési tevékenység
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45247210-5

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 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
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77986400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vízépítési tevékenység
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45247210-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Somogy-megye Ordacsehi 0162/2, 0162/5, 0163/3, 0163/4,
0164 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Zardavári nyugati belvízcsatornát érintő beavatkozások
A csatorna tervezéssel érintett szakaszán jelentősen fel van iszapolódva, növényzettel sűrűn
benőtt. Ahhoz, hogy a halastavak leürítésekor illetve nagy intenzitású vízhozamok érkezésekor
biztosítani tudjuk a vizek elvezetését a célterületekre szükséges a csatorna fenékszintjén
lerakódott iszap, növényzet eltávolítása, illetve a magassági hiányoknál a part megfelelő magassági
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szinten történő kialakítása.
1.1. Feliszapolódás megszűntetése
A Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 - 3+600 szelvények közötti szakaszán a lefolyási viszonyok
javításának érdekében a tervezett vízpótló árok kicsatlakozásáig és a kicsatlakozás szintjéig a
mederben felhalmozódott iszap és növényzet eltávolítása szükséges.
A tervezett kotrási munkákat a kivitelezési technológia szempontjából az alábbiak szerint javasolt
elvégezni:
• Vízpótló árokrendszer kialakítása, a kikerülő (száraz) anyag elterítése részben a Zardavári nyugati
belvízcsatorna parti sávjában, kotróút biztosítása, részben pedig a partrendezéssel érintett
szakaszon, feltöltés készítése a magassági hiányok megszüntetése érdekében
becsült mennyisége: 4.535 m3
• Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 - 3+600 szelvények közötti szakaszának kotrása, gépi
erővel, a kitermelt anyag (iszap) elhelyezése a parti sávban a vízpótló árokrendszerből kikerülő
anyagra
becsült mennyisége: 1.200 m3
A csatorna kotrása és az árokrendszer kialakítása során kikerülő anyag össz. mennyisége: cca. 5.735
m3. Az anyag a vízfolyás partján kerül elterítésre az 1+600 - 3+600 szelvények között átl. 55 cm
vtg-ban. A fent ismertetett anyagelhelyezést a V-04-05 számú mintakeresztszelvényen mutatjuk be.
1.2. Partrendezés
A II. számú vízszintszabályzó műtárgy által esetenként előállított duzzasztott vízszintet figyelembe
véve partrendezés szükséges a Zardavári nyugati belvízcsatorna 1+600 - 3+600 szelvényei között a
part megfelelő magassági szinten történő kialakításával.
A partrendezéshez szükséges földanyag biztosítását a vízpótló árok építése során kikerülő anyag
helyszínre szállításával, annak rétegenkénti bedolgozásával, tömörítésével tervezzük. A csatorna
két partján történő partrendezés elvégzéséhez ideiglenes szállítási útvonal és ideiglenes átjáró
kialakítását irányoztuk elő.
A partrendezés előtt a területen a növényzet eltávolítása szükséges. A gyökérrel átszőtt talaj
letermelése szükséges, mely ideiglenesen deponálandó és a munkálatok után a rézsűfelületekre
visszaterítendő.
1.3. Vízszintszabályzó műtárgy I.
A duzzasztó műtárgy feladata a csatorna beépítési szelvényében olyan duzzasztási szintek
előállítása, amivel szabályozható a csatorna melletti területek időszakos elöntése, vízutánpótlása,
állandó vízfelület fenntartása. Kialakítása szerint kéttáblás zsilip, mely alkalmas a csatorna
leürítésére, vízszintszabályozására, valamint kezelni képes a kialakuló nagy vizek levezetését is.
A zsilip alsó lemezsíkjától lefelé a vb falak alatt, U alakban, egy 60*60 cm méretű összefogó vb.
gerenda készül, ebből indul lefelé a helyszínen fúrt és betonozott, 60 cm átmérőjű vasalt monolit
vb. cölöp (4-4 db), melyek a talajvizsgálati jelentés alapján cölöpcsúcson álló cölöpalapot képeznek.
A cölöpök visszanyert védőcsőben készülnek előregyártott vasalással.
A lemezszerkezet 30 cm-es vastagsággal tervezett, a zsilipfal horonnyal kialakított részén a 45 cm
vastagsággal. A műtárgy széleinél a szivárgási úthossz meghosszabbítására szádfal kerül
beépítésre. A víztelenítéshez az ideiglenes elzárást hornyok biztosítják a műtárgy be és kifolyási
oldalán.
A mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskőrakat készül a műtárgy be és kifolyási szelvénye
előtt és után 3,0 m hosszon.
A műtárgy megközelítésének érdekében egy 3,0 m szélességű fenntartó út építését javasoljuk
járható felülettel, zúzottkő burkolattal.
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A műtárgy főbb műszaki paraméterei:
Helye: Zardavári nyugati belvízcsatorna 0+033 km szelvénye
Tengely küszöbszintje: 101,50 m B.f
Duzzasztó nyílás szélessége: 2,00 m
Zsiliptáblák mérete: 2,00 m x 1,00 m (2 db)
Bukószint: változó 102,40 - 103,30 m B.f.
Felhúzószerkezet: Csavarorsós mechanikus működtetésű
1.4. Vízszintszabályzó műtárgy II.
A duzzasztó műtárgy feladata a csatorna beépítési szelvényében olyan duzzasztási szintek
előállítása, amivel szabályozható a csatorna melletti területek időszakos elöntése, vízutánpótlása,
állandó vízfelület fenntartása. Kialakítása szerint kéttáblás zsilip, mely alkalmas a csatorna
leürítésére, vízszintszabályozására, valamint kezelni képes a kialakuló nagy vizek levezetését is.
A zsilip alsó lemezsíkjától lefelé a vb falak alatt, U alakban, egy 60*60 cm méretű összefogó vb.
gerenda készül, ebből indul lefelé a helyszínen fúrt és betonozott, 60 cm átmérőjű vasalt monolit
vb. cölöp (4-4 db), melyek a talajvizsgálati jelentés alapján cölöpcsúcson álló cölöpalapot képeznek.
A cölöpök visszanyert védőcsőben készülnek előregyártott vasalással.
A lemezszerkezet 30 cm-es vastagsággal tervezett, a zsilipfal horonnyal kialakított részén a 45 cm
vastagsággal. A műtárgy széleinél a szivárgási úthossz meghosszabbítására szádfal kerül
beépítésre. A víztelenítéshez az ideiglenes elzárást hornyok biztosítják a műtárgy be és kifolyási
oldalán.
A mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskőrakat készül a műtárgy be és kifolyási szelvénye
előtt és után 3,0 m hosszon.
A műtárgy megközelítésének érdekében egy 3,0 m szélességű fenntartó út építését javasoljuk
járható felülettel, zúzottkő burkolattal.
A műtárgy főbb műszaki paraméterei:
Helye: Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 km szelvénye
Tengely küszöbszintje: 101,70 m B.f
Duzzasztó nyílás szélessége: 2,00 m
Zsiliptáblák mérete: 2,00 m x 0,80 m és 2,00 x 0,90 m
Bukószint: változó 102,40 - 103,20 m B.f.
Felhúzószerkezet: Csavarorsós mechanikus működtetésű
2. Vízpótló árokrendszer kialakítása
A vízkormányzást lehetővé tevő vízszintszabályzó II. műtárgy segítségével a Zardavári nyugati
belvízcsatornán érkező vizek a csatorna jobb partján, a 2+100 szelvényben kicsatlakozó földmedrű
árokrendszeren keresztül kerülnek átvezetésre a célterületekre.
Az árok létesítése a terep természetes adottságainak kihasználásával változatos helyszínrajzi
nyomvonalvezetéssel történik, az árok rézsűfelületének lehető legjobban a környező terepbe
történő illesztésével.
Az árok építése előtt a területen gazkaszálás, cserjeirtás szükséges. A gyökérrel átszőtt talaj
letermelése szükséges 20 cm vtg-ban, mely ideiglenesen deponálandó és a munkálatok után a
rézsűfelületekre visszaterítendő.
Az ideiglenes depónia kialakítására a legmegfelelőbb helyszín az Ordacsehi 0163/3 hrsz.-ú ingatlan
'a' alrészletén található, egykori épület helye, mely egy kb. 4500 négyzetméteres, degradál terület.
Az árkok bevágásából kikerülő cca 4.535 m3 anyag a 8.1. számú fejezetben leírtak alapján valamint a
vízszintszabályzó műtárgyaknál létesítendő (azok megközelítését biztosító) fenntartó út
kialakításánál kerül felhasználásra.
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2.1. V-1 jelű árok
A Zardavári nyugati belvízcsatorna jobb partján, a 2+100 szelvényben csatlakozik ki a V-1 jelű árok.
Az árok a Zardavári nyugati belvízcsatornán érkező vizeket a célterületig vezeti, ahol az szétterülve,
a terület vízháztartását pozitívan befolyásolja.
Az árok főbb paraméterei:
Árok jele V-1
Hossza 806 fm
Mintakeresztszelvény 1. 0+000 - 0+530 és 0+673 - 0+806
Fenékszélesség 0,40 m
Tervezett fenékszint (m B.f.) 102,20
Rézsűhajlás 1:2 m
Mintakeresztszelvény 2. 0+530 - 0+673
Fenékszélesség 0,40 m
Tervezett fenékszint (m B.f.) 102,20
Rézsűhajlás (alsó) 1:2 m
Tervezett padkaszint (m B.f.) 103,70
Tervezett padka szélessége 1,0 m
Rézsűhajlás (felső) 1:2 m
Fenékesés 0,00 ‰
Árok torkolata
Árok kiágazása Ordacsehi 0162/5 hrsz.
Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+100 (jp.)
A kicsatlakozásnál mind a belvízcsatorna mind a V-1 jelű árok 5 m-es környezetében a
mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskőrakat készül.
2.1.1. V-1-1 jelű árok
A V-1 jelű vízpótló árok jobb partján a 0+469 szelvénynél csatlakozik ki a V-1-1 jelű árok.
Az árok főbb paraméterei:
Árok jele V-1
Hossza 177 fm
Fenékszélesség 0,40 m
Rézsűhajlás 1:2 m
Tervezett fenékszint (m B.f.) 102,20
Fenékesés 0,00 ‰
Árok torkolata
Árok kiágazása Ordacsehi 0163/3 hrsz.
V-1 jelű árok 0+469 (jp.)
Az árok a Zardavári nyugati belvízcsatornán érkező vizeket a célterületig vezeti, ahol az szétterülve,
a terület vízháztartását pozitívan befolyásolja
.
2.2. Beton csőáteresz elzáró szerkezettel
A V-1 jelű vízpótló árok 0+771 - 0+777 szelvénye között 6,0 m hosszon 80 cm-es beton csőáteresz
kerül kialakításra az út keresztezésénél.
A be és kifolyási oldalon kitorkolló fej kerül kialakításra. Az áteresz mentén kialakításra kerül egy
előregyártott vb. elemekből összeállított zsilipakna. Az aknában kerül elhelyezésre egy csavarorsós
tiltószerkezet valamint lehetőség van betétpallók elhelyezésére is.
Az áteresz előtt és után 5-5 m hosszban a mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskőrakat
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készül.
A műtárgy főbb műszaki paraméterei:
Helye: V-1 jelű vízpótló árok 0+771 - 0+777 szelvénye
Hossza: 6,00 m
Vb. csőáteresz átmérője: Ø80 cm
Zsilipakna méretei: 1,24 x 1,50 m
Zsilipakna fenékszintje: 102,20 m B.f.
Zsilipakna fedlap szintje: 104,00 m B.f.
3. Növénytelepítés
A kiviteli munkák végeztével a roncsolt felületek füvesítése történik a vízszintes- és
rézsűfelületeken, 50 g/m2 javított töltéskeverék felhasználásával.
Mederárnyékolást biztosító, tájra jellemző, őshonos fák telepítését javasoljuk a vízpótló árkok és a
belvízcsatorna partján, ligetes kialakítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és
helyreállítás a Kis- Balaton-medence és a Nyugat- Külső-Somogy kistájakon” elnevezésű projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97472678
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77986400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési
feladatok, engedélyeztetés, vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése, tervezői művezetés,
gaz-és nádkaszálás, geodéziai munkák, megvalósulási dokumentáció készítése, anyagok. stb.
beszállítása, fuvarozása, földmunkák, szűrőszövet elhelyezés, kőszórásos rézsűvédelem
kialakítása, mederrézsű burkolatok, betonszállítás, betonszerkezet építése, műtárgyak
építészeti, gépészeti részfeladatai, szükséges szakfelügyelet ellátása, minőségvizsgálatok
(laboratóriumi és egyéb) őrzés, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhely bérlése, szállítása,
biztosítékok kötése, információs anyagok beszerzése, gépbérlés, útépítés, mederkotrási
munkák, víztelenítés, monitoring rendszer kiépítése, szádfalazás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603-2-17
Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szombathely
Város: Vépi út 39.
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22951076-2-20
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 185/2. hrsz.
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9552
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10741007-2-18
Hivatalos név: ”ÉPFAKERGÉP” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zalaszántó
Város: Szabadság utca 20.
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/05/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A nyertes ajánlattevő minősítése a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-a szerint: középvállalkozás.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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