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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
1. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló
Balatonfenyves 0131 hrsz., Táska 0103 hrsz.,
valamint Somogyszentpál 019, 034, 062 és 064
hrsz-ú területei (Vízilétesítmények megvalósítása
a „Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó
rendszerének rekonstrukciója” során),;2. a védett
és Natura 2000 oltalom alatt álló Lengyeltóti 0339,
0342/2, 0342/3 és 0359 hrsz-ú, valamint Buzsák
025 hrsz-ú területe (Vízilétesítmények
megvalósítása a „Pogányvölgyi rétek vizes
rekonstrukciója” során),;3. az ex lege védett és

Teljesítés helye:

Natura 2000 oltalom alatt álló Felsőrajk 032,
Alsórajk 066, Kilimán 0112, 062, 064, 066, 068, 069,
070, 071, 072 a 072 b, 073, 074, 075, 076, 077 a, 077 b,
077 c, 078, 079, Gelse 012 a, 012 b, 012 c, 012 d, 012
f, 011/2, 08, 07/7. hrsz-ú területei
(Vízilétesítmények megvalósítása a „Kilimán és
Gelse települések közigazgatási területén
tervezett vizes élőhely rekonstr.;4. a védett és
Natura 2000 oltalom alatt álló Zalakomár 0430
hrsz-ú területe (Vízilétesítmények megvalósítása
„A Miháldi vízfolyás 0+126 km szelvényében lévő

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

töltés rekonstrukciója” során).
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.;Szabadics

Nyertes ajánlattevő:

Közmű és Mélyépítő Zrt.;Szabadics Közmű és

Ajánlatkérő típusa:

Mélyépítő Zrt.;Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Környezetvédelem

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
1

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: EKRSZ_11889331
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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
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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
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízépítési munkák kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000976822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Projekt címe:
„Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei
területein.” (KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt)
A kivitelezés 4 projektterületen fog megvalósulni, amelyek közül kettő Somogy megyében, kettő
pedig Zala megyében található.
1. Projektelem: Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója
A Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója a Nagybereki
Fehérvíz Természetvédelmi Területen, Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, és
különleges madárvédelmi területeken, valamint a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe
bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek
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Ramsari területbe tartozó Nekota berekterületen valósul meg.
Feladatok:
• Nyugati-övcsatorna 11+670 km szelvény: Hunyadi-Eszterházi-csatorna zsilipes bújtató felújítása
• Nyugati-övcsatorna 13+008 km szelvény bal part: új árapasztó műtárgy építése
• Nyugati-övcsatorna 13+015 km szelvény: Határbelvíz-csatorna zsilipes bújtató felújítása
• Határkülvíz-csatorna 2+422 km szelvény: Határbelvíz-csatorna (2+218 km) bújtató felújítása
• Határbelvíz-csatorna 3+900–4+190 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
• Határbelvíz-csatorna 4+190–5+268 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
• Határbelvíz-csatorna 5+272 km szelvény: új zsilipes műtárgy építése a lokalizációs töltésben,
lokalizációs töltés erősítése
2. Projektelem: Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója
A Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, és
különleges madárvédelmi területeken valósul meg. A tervezett vízimunkák kivett művelési ágú
ingatlanokat érintenek, a Somogy megyéhez tartozó Lengyeltóti és Buzsák települések külterületén.
Feladatok:
• Keleti-Bozót-csatorna 9+770 km szelvény jobb part: új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás
torkolatában
• Keleti-Bozót-csatorna 9+786 km szelvény: Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása
• Keleti-Bozót-csatorna 12+016 km szelvény jobb part: Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása
• Keleti-Bozót-csatorna 9+810–9+890 km szelvény között: jobb parti depónia koronamagasítás
• Új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás torkolatában
• Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása
• Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása
• Csisztai-belvízcsatorna 4+620–5+270 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, a vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
3. Projektelem: Kilimán és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely
rekonstrukció a Principális-csatorna mentén
A projektterület általános természetvédelmi célkitűzése az azon található, a Natura 2000
területkijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása. A tervezett beruházás Felsőrajk, Alsórajk, Gelse és Kilimán települések közigazgatási
területeit érinti.
Feladatok:
• Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a Falu-patakon
• Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a V-2 jelű árok 0+170 – 0+179 km szelvényei
között
• Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Falu-patak 0+609 km szelvényében
• Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a V-2 árok 0+000 km szelvényében
• Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+750 km szelvényében
• Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+355 km szelvényében
• Meglévő áteresz átépítése a V-1 jelű árkon
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• V-1 jelű árok és csatlakozó árkok iszapolása, árokképzés
• V-2 árok és csatlakozó árkok iszapolása
• A Falu-patak iszapolása a 0+550 – 0+650 km szelvények között
• Ökológiai menedékhelyek létesítése
• Principális-csatorna depóniájának rendezése a 39+355 – 39+750 tkm szelvények között
4. Projektelem: A Miháldi vízfolyás 0+126 km szelvényében lévő töltés rekonstrukciója
A Zalakomári Madárrezervátum legfontosabb vízfolyása a Miháldi-patak. A vízfolyás alsó szakaszát
kísérő égerláp jelenlegi állapotában természetvédelmi értéket képvisel, az „ősállapot” fenntartása
ezért célszerű. Az égerláp tűri, sőt igényli az időszakos vízborítást, amelyet a Miháldi vízfolyás
segítségével meg is kapott eddig. A terület vízutánpótlása innen valósult meg a Miháldi-patak 0+126
km szelvényben található zsilip segítségével. A töltés egy korábbi nagyvizes időszakban
megrongálódott és át szakadt. A fenti okok miatt a területen található láperdők, sásosok gyorsan
kiszáradnak, ezért a töltés rekonstrukciójára van szükség.
Feladatok:
• Töltés helyreállítása: A 150 m hosszú töltés, 110 m-es szakaszán az átbukó víz a kavicsolt
töltéskoronát és a mentett oldali füvesített rézsűt megbontotta, a töltésanyagot a víz részben a
rézsűlábhoz helyezte el, részben az alvízi mederbe sodorta. A töltés egy helyen 7 m szélességben
átszakadt. A töltéskoronán kimosódások találhatók 0,20 – 0,70 m mélységben.
• Árapasztó műtárgy bővítése: Az árapasztó műtárgy a töltéskorona 2 m hosszában á lesüllyesztésre
kerül. A lesüllyesztett töltéskorona szakasz gyalogosan átjárható 1:7-as hajlású rámpával csatlakozik
a meglévő töltéskorona szintjéhez. A műtárgy legmélyebb szintjén a zsilip irányában 5 m
fenékszélesítést kell végrehajtani. Árapasztó csatorna hordalék eltávolítása, illetve terméskő
stabilizálás is történik.
• Vízszintszabályozó műtárgy helyreállítása, zsiliptábla cseréje
További információkat a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 298000000 (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
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II.2.1)
Elnevezés: Somogyszentpál
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 1. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Balatonfenyves
0131 hrsz., Táska 0103 hrsz., valamint Somogyszentpál 019, 034, 062 és 064 hrsz-ú területei
(Vízilétesítmények megvalósítása a „Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó
rendszerének rekonstrukciója” során),
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Projektelem: Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója
A Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója a Nagybereki
Fehérvíz Természetvédelmi Területen, Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, és
különleges madárvédelmi területeken, valamint a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe
bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek
Ramsari területbe tartozó Nekota berekterületen valósul meg.
Feladatok:
• Nyugati-övcsatorna 11+670 km szelvény: Hunyadi-Eszterházi-csatorna zsilipes bújtató felújítása
• Nyugati-övcsatorna 13+008 km szelvény bal part: új árapasztó műtárgy építése
• Nyugati-övcsatorna 13+015 km szelvény: Határbelvíz-csatorna zsilipes bújtató felújítása
• Határkülvíz-csatorna 2+422 km szelvény: Határbelvíz-csatorna (2+218 km) bújtató felújítása
• Határbelvíz-csatorna 3+900–4+190 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
• Határbelvíz-csatorna 4+190–5+268 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
• Határbelvíz-csatorna 5+272 km szelvény: új zsilipes műtárgy építése a lokalizációs töltésben,
lokalizációs töltés erősítése
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és
árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg. 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 5
3 Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember MV-VZ
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli
többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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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: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
II.2.9) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein”
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Pogányvölgy
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 2. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Lengyeltóti
0339, 0342/2, 0342/3 és 0359 hrsz-ú, valamint Buzsák 025 hrsz-ú területe (Vízilétesítmények
megvalósítása a „Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója” során),
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Projektelem: Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója
A Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, és
különleges madárvédelmi területeken valósul meg. A tervezett vízimunkák kivett művelési ágú
ingatlanokat érintenek, a Somogy megyéhez tartozó Lengyeltóti és Buzsák települések külterületén.
Feladatok:
• Keleti-Bozót-csatorna 9+770 km szelvény jobb part: új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás
torkolatában
• Keleti-Bozót-csatorna 9+786 km szelvény: Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása
• Keleti-Bozót-csatorna 12+016 km szelvény jobb part: Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása
• Keleti-Bozót-csatorna 9+810–9+890 km szelvény között: jobb parti depónia koronamagasítás
• Új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás torkolatában
• Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása
• Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása
• Csisztai-belvízcsatorna 4+620–5+270 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, a vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
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További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és
árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg. 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 5
3 Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember MV-VZ
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli
többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár 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: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
II.2.9) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein”
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Kilimán és Gelse
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 3. az ex lege védett és Natura 2000 oltalom alatt álló
Felsőrajk 032, Alsórajk 066, Kilimán 0112, 062, 064, 066, 068, 069, 070, 071, 072 a 072 b, 073, 074,
075, 076, 077 a, 077 b, 077 c, 078, 079, Gelse 012 a, 012 b, 012 c, 012 d, 012 f, 011/2, 08, 07/7. hrsz-ú
területei (Vízilétesítmények megvalósítása a „Kilimán és Gelse települések közigazgatási
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területén tervezett vizes élőhely rekonstr.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Projektelem: Kilimán és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely
rekonstrukció a Principális-csatorna mentén
A projektterület általános természetvédelmi célkitűzése az azon található, a Natura 2000
területkijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása. A tervezett beruházás Felsőrajk, Alsórajk, Gelse és Kilimán települések közigazgatási
területeit érinti.
Feladatok:
• Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a Falu-patakon
• Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a V-2 jelű árok 0+170 – 0+179 km szelvényei
között
• Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Falu-patak 0+609 km szelvényében
• Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a V-2 árok 0+000 km szelvényében
• Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+750 km szelvényében
• Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+355 km szelvényében
• Meglévő áteresz átépítése a V-1 jelű árkon
• V-1 jelű árok és csatlakozó árkok iszapolása, árokképzés
• V-2 árok és csatlakozó árkok iszapolása
• A Falu-patak iszapolása a 0+550 – 0+650 km szelvények között
• Ökológiai menedékhelyek létesítése
• Principális-csatorna depóniájának rendezése a 39+355 – 39+750 tkm szelvények között
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és
árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg. 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 5
3 Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember MV-VZ
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli
többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár 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
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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: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
II.2.9) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein”
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Miháld
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 4. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Zalakomár
0430 hrsz-ú területe (Vízilétesítmények megvalósítása „A Miháldi vízfolyás 0+126 km
szelvényében lévő töltés rekonstrukciója” során).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. Projektelem: A Miháldi vízfolyás 0+126 km szelvényében lévő töltés rekonstrukciója
A Zalakomári Madárrezervátum legfontosabb vízfolyása a Miháldi-patak. A vízfolyás alsó szakaszát
kísérő égerláp jelenlegi állapotában természetvédelmi értéket képvisel, az „ősállapot” fenntartása
ezért célszerű. Az égerláp tűri, sőt igényli az időszakos vízborítást, amelyet a Miháldi vízfolyás
segítségével meg is kapott eddig. A terület vízutánpótlása innen valósult meg a Miháldi-patak 0+126
km szelvényben található zsilip segítségével. A töltés egy korábbi nagyvizes időszakban
megrongálódott és át szakadt. A fenti okok miatt a területen található láperdők, sásosok gyorsan
kiszáradnak, ezért a töltés rekonstrukciójára van szükség.
Feladatok:
• Töltés helyreállítása: A 150 m hosszú töltés, 110 m-es szakaszán az átbukó víz a kavicsolt
töltéskoronát és a mentett oldali füvesített rézsűt megbontotta, a töltésanyagot a víz részben a
rézsűlábhoz helyezte el, részben az alvízi mederbe sodorta. A töltés egy helyen 7 m szélességben
átszakadt. A töltéskoronán kimosódások találhatók 0,20 – 0,70 m mélységben.
• Árapasztó műtárgy bővítése: Az árapasztó műtárgy a töltéskorona 2 m hosszában á lesüllyesztésre
kerül. A lesüllyesztett töltéskorona szakasz gyalogosan átjárható 1:7-as hajlású rámpával
csatlakozik a meglévő töltéskorona szintjéhez. A műtárgy legmélyebb szintjén a zsilip irányában 5 m
fenékszélesítést kell végrehajtani. Árapasztó csatorna hordalék eltávolítása, illetve terméskő
stabilizálás is történik.
• Vízszintszabályozó műtárgy helyreállítása, zsiliptábla cseréje
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További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és
árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg. 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 5
3 Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember MV-VZ
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli
többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár 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: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
II.2.9) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein”
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
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
Tárgyalásos eljárás
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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: Rész száma: 1 Elnevezés: Somogyszentpál
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
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
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: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135000000
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:
Hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése,
megvalósulási dokumentumok elkészítése , anyagok stb. beszállítása, fuvarozása, előkészítő
munkák, földmunkák, irtás, parkosítás,bontási munkák,
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
Ország:
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: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
14

Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Mester Utca 83/C II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516243
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Pogányvölgy
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
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: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37640000
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
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x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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:
Hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése,
megvalósulási dokumentumok elkészítése , anyagok stb. beszállítása, fuvarozása, előkészítő
munkák, földmunkák, irtás, parkosítás,bontási munkák
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
Ország:
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: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Mester Utca 83/C II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516243
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Kilimán és Gelse
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
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: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97700000
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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:
Hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése,
megvalósulási dokumentumok elkészítése , anyagok stb. beszállítása, fuvarozása, előkészítő
munkák, földmunkák, irtás, parkosítás,bontási munkák
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
Ország:
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:
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Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Mester Utca 83/C II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516243
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Miháld
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
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: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27660000
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)
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(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
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: felvonulási
létesítmények építése, infrastruktúra kiépítése, felvonulási út építése, hulladékszállítás,
elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, megvalósulási
dokumentumok elkészítése, anyagok stb. beszállítása, fuvarozása
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
Ország:
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
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Mester Utca 83/C II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516243
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (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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