VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezés
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:

Eljárás fajtája:

Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2018/171
Építési beruházás
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.
§ szerinti nyílt eljárás
2018.09.05.
15912/2018
45000000-7
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Apaj település külterülete a Felső-kiskunsági
puszta területegysége, Pest megye. A pontos

Teljesítés helye:

helyrajzi számokat a kivitelezési
dokumentációban megadott tulajdoni lapok
tartalmazzák.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

ARHITEKTUM EGYÉNI CÉG
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Környezetvédelem

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: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ugró Sándor
Telefon: +36 76482611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.knpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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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
Egyéb tevékenység:
2

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000189282018
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:
Vállalkozási szerződés a „Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című és VEKOP-4.2.1-15-2016-00007
azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 288541194 (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: VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45221250-9
45247112-8
45111100-9
45112400-9
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Kiegészítő szójegyzék

45112200-7
45112310-1
45112500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Apaj település külterülete a Felső-kiskunsági puszta
területegysége, Pest megye. A pontos helyrajzi számokat a kivitelezési dokumentációban
megadott tulajdoni lapok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak
megszüntetése, gödrök, tájsebek felszámolása kivitelezési munkáinak ellátására a „Csatornák,
rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén” című és VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt
keretében az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:
- Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.: 958
210 m2,
- Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi
erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,0 m-ig: 50 695
m3,
- Beavatkozási területen a talaj felső rétegének lazítása, boronálása: 426 520 m2
A rehabilitációval érintett célterület mintegy 2831 hektár, teljes egészében védett természeti
terület, a Kiskunsági Nemzeti Park része. Ebből a tényleges beavatkozási terület, vagyis a meglévő
árkok, csatornák és töltéseik nyomvonala 347,2 ha. Ezen felül várhatóan mintegy 25,21 ha, a
csatornákkal és töltéseikkel határos közlekedési sáv területét érinti a beavatkozás. Ez összesen
mintegy 362 ha. A megszüntetésre váró vonalas létesítmények (csatornák és árkok, valamint
töltéseik) hossza összesen mintegy 140 km. A csatornák és árkok megszüntetése úgy történik, hogy
a kialakítás során egykor töltésként felhalmozott földanyag helyben visszakerül, közel eredeti
helyére. A töltések bontása során mintegy 53 487 m3 kitermelt földanyag keletkezik, mely teljes
egészében a csatornák és árkok betemetésére, építésére felhasználható.
• E1-es terület:
o betöltésre kerül összességében mintegy 4,5 km csatorna
• E2-es terület:
o betöltésre kerül összességében mintegy 17,9 km csatorna
o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 22.800 m3 depo
o elbontásra kerül 11 db zsilip, 1 db 7x10 m-es átjáró, 1 db 7x7 m-es betonburkolat, 1 db átjáró
korláttal, 30 m-es mederbiztosítás, 2 db áteresz, illetve 2db szivattyúállás
• K1-es terület:
o betöltésre kerül összességében mintegy 43,7 km csatorna
o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 22.900 m3 depo
o elbontásra kerül 1 db 10 m-es áteresz, 1 db 5 m és 1 db 2 m áteresz, illetve 1 db 15 m áteresz
zsilippel
• K2-es terület:
o betöltésre kerül összességében mintegy 17,3 km csatorna
o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 25.300 m3 depo
• K3-as terület:
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o betöltésre kerül összességében mintegy 9,8 km csatorna
o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 19.900 m3 depo
o elbontásra kerül 2-2 db 10 m illetve 20 m-es áteresz, 1 db 8 m-es áteresz, 3 db 5 m-es áteresz és 1
db 3 m-es áteresz, 1 db zsilip és 20*15 m-es burkolat
• D-K4-es terület:
o betöltésre kerül összességében mintegy 22,5 km csatorna
o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 25.300 m3 depo
▪ elbontásra kerül 7 db 20 m-es áteresz, melyből 4 db zsilippel, 2 db 8 m áteresz, 4 db 5 m áteresz,
acélszerkezetű híd, kerékvetők, 1 db 15 m-es áteresz, 1 db 10 m-es áteresz
• K5-ös terület:
o betöltésre kerül összességében mintegy 17,5 km csatorna
o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 26.300 m3 depo
▪ elbontásra kerül 4 db 5 m-es áteresz, híd beton maradványa, kerékvetők, zsilipek 15 m-es
áteresszel, zsilip mederburkolattal, acélszerkezetű híd beton törmelékkel, 1 db 15 m-es áteresz
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációt,
valamint a jogerős vízjogi megszüntetési engedélyt és újrahasznosítási engedélyt is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember szakmai tapasztalata bontási és/vagy földmunkát is tartalmazó mélyépítési és/vagy
vízépítési munkák teljesítésében (db, max. 3 db) 15
2 3. Jótállás időtartama (hónap, min. 36 hónap - max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 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: VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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: Elnevezés: VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ARHITEKTUM EGYÉNI CÉG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17420741
Postai cím: Losonczy utca 8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tiszavolgyiadam@t-online.hu
Telefon: +36 306189292
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22721927203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 284493523
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 288541194
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)
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(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
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: felelős műszaki
vezetői feladatok ellátása
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: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216
Hivatalos név: ARHITEKTUM EGYÉNI CÉG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17420741
Postai cím: Losonczy utca 8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22721927203
Hivatalos név: ALFÖLD EURÓPA Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48052544
9

Postai cím: Haladás Utca 42.
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11691998209
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:
2018/06/08 (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:
A KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1.), az
ALFÖLD EURÓPA Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4177 Földes, Haladás u. 42.) és a
SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) ajánlattevők ajánlata a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozataik alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevők előzetesen megfelelnek, az eljárás tekintetében ajánlatuk
érvényesnek tekinthető.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/31 (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
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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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