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Mágy- források, vízhálózat, víztárolók, vízfertőtlenítő berendezés
kivitelezési munkái- 2013. Tájékoztatás eljárás eredményéről.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.04.12.
Iktatószám: 4986/2013
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mátrai Gyógyintézet
Teljesítés helye: Mátrai Gyógyintézet Kékestetői Telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: ;;
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet

Postai cím: 7151. hrsz. - -

Város/Község: Gyöngyös-Mátraháza

Postai irányítószám: 3233

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szakály László

Telefon: +36 37574505

E-mail: kozbeszerzes@magy.eu

Fax: +36 37374091

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  
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Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

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

Közjogi szervezet  

Egyéb x

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Építési vállalkozási szerződés.
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II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Mátrai Gyógyintézet Kékestetői Telephelye.

NUTS-kód: HU312

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

1. rész: 2 db 1000 m3-es henger alakú tartály szigetelése, valamint a hozzájuk tartozó zárkamra 
felújítása. 
- Zsaluzás és állványozás 
- Festés, mázolás és tapétázás 
- Szigetelés 
- Épületgépészeti csővezeték szerelés 
- Berendezési tárgyak, szerelvények. 
Kékestetői bekötő úttól kb. 400 m- re, a kék keresztes turistaút mellett, erdei földúton 
megközelíthető 2 db 1000 m3- es, egyenként kb. 360 m2 felületű henger alakú víztartálynál 
szigetelési munkák elvégzése. Mindkét tartály acélból készült, külső bordás merevítéssel, az 
oldaluk eredetileg üvegszálas szigeteléssel és alumínium takarólemezekkel. A tartályok teteje 
nem szigetelt. A tartályok az erdőben, sziklás talajon állnak. A két tartály és az előttük található 
gépészeti zárkamra kerítéssel körbevett területen van. A tartályokba gravitációs úton, földalatti 
vezetéken érkezik a forrásokban felgyülemlett víz. A tartályok előtt tolózár található mellyel az 
érkező vizet el lehet zárni. A tartályok előtt lévő gépészeti zárkamrában lévő tolózárakkal a 
tartályokból elfolyó vizet lehet irányítani, a tartályokat közösíteni, illetve a tartályokat üríteni. A 
gépészeti zárkamra fedett építményben található, alapterülete 4 m2. Világítás nincs. Elektromos
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ellátás nincs kiépítve. Elektromos áramigény aggregátorral oldható meg. A tartályokból a 
gépészeti zárkamrán át távozó víz földalatti vezetéken halad a mintegy 800 m- re található erdei 
szivattyú állomásig, ahol 60 m3-es medencébe gyűlik. Szintvezérelt szivattyútelep innen adja fel 
egy földalatti nyomóvezetéken a vizet a kékestetői csúcson található 2 x 400 m3- es tartállyal 
rendelkező vízmű-telepre. 
Elvégzendő feladat: 
A 2db 1000 m3- s henger alakú tartály szigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges 
homlokzati állvány készítése. Ezt követő feladat a tartályok oldalán még meglévő, és a hiányos 
üvegszálas szigetelés, valamint az alumínium lemezburkolat teljes egészében történő lebontása, 
depóniába hordása, elszállítása a Vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint. Az 
alumíniumlemez bontása során előírás, hogy azokat épségben kell lebontani az esetleges további 
hasznosítás miatt. A szigetelés lebontása után a szabaddá vált tartályfelület korrózió gátló 
kezelése, ahol az szükséges. A felületkezelés után a tartályok oldalán új üvegszálas 10 cm vastag 
szigetelés felragasztása, egyúttal az új szigetelés időjárás elleni védelmében, műanyag, 
csapadék és UV álló lemezzel történő hézagmentes borítása. A tartályok tetejének műszaki 
átvizsgálása, és a szükségessé váló korrózió elleni munkák elvégzése. 
A víztartályok előtt található gépészeti zárkamrában lévő korrodált csővezetékek és szerelvények 
bontása, depóniába hordása, elszállítása a Vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint. 
Elvégzendő feladat: 
A zárkamrában lévő régi csővezetékek és szerelvények elbontása, cseréje a hozzá tartozó új 
szerelvények beépítése, tartó konzolokkal, korrózió gátló védelemmel történő ellátása az 
árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint. 
A munkálatok befejezése után szükséges a rendszer fertőtlenítése, az átáramló víz 
bevizsgáltatása. A munkák átvételére csak abban az esetben kerülhet sor amennyiben a víz 
minőségét az ÁNTSZ előírásoknak megfelelőnek minősítette. 
 
2. rész: Kékestetői Telephely vízellátását biztosító 25 db forrás tisztítása, forrástól a víztartályig 
terjedő (kb. 4 km) csőhálózat kamerás átvizsgálása hibák feltárása céljából. 
- Aknatisztítás 
- Akna forrás víznyerő csápok tisztítása 
- Akna forrás víznyerő csápok kamerás feltárása 
- Gerinchálózat kamerás feltárása 
- Feltárt hibákról jegyzőkönyvkészítés. 
Kékestetői hegyoldalban szétszórtan találhatóak az intézet kékestetői telephelyének ivóvíz 
ellátását biztosító források. A források elhelyezkedéséről helyszínrajz áll rendelkezésre, amelyet 
a helyszíni bejáráson adunk át a gazdasági szereplők részére. A források egyenként, vagy 
csoportosan körbekerítet területen találhatóak. A forrásokból betonaknákba gyűjtjük a vizet, 
mélységük átlag 2 méter, keresztmetszetük 1 x 1 méter, az aknákat beton fedőlapok zárják le. Az 
aknában található egy szelep, mellyel az aknában összegyűlt vizet az ürítőn át lehet leengedni. Az 
akna egy túlfolyó csővel is felszerelt. Az aknába 3- 4 db, 1” átmérőjű perforált víznyerő cső 
csatlakozik oldalról. A földalatti vizek ezekbe a perforált víznyerő csövekbe csatlakoznak, majd 
az aknába gyűlnek össze. Az forrásokból földalatti NA80-NA100 gyűjtő illetve gerincvezetéken át 
halad a víz az erdei 2 db 1000 m3-es tartályig. A földalatti gyűjtő és gerinchálózat becsült hossza 
4 km. A gyűjtőaknák mélysége 1,5- 2,5 méter. Keresztmetszetük 1 x 1 méter. Elektromos ellátás 
nincs kiépítve. Elektromos áramigény aggregátorral oldható meg. 
Elvégzendő feladat: 
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25 db erdei forrás aknáinak kitakarítása, zöldhulladék eltávolítása. 
Források víznyerő csápjainak pozitív nyomású tisztítása. 
Túlfolyók és ürítők tisztítása. 
Források közötti bekötő és gerincvezeték szakasz pozitív nyomású tisztítása. 
Gerincszakaszon lévő gyűjtő aknák kitakarítása, zöldhulladék eltávolítása. 
Bekötő és gerincvezeték csőkamerás vizsgálata. Hibák feltárása, jegyzőkönyvezése a hiba
helyének és jellegének megadásával. 
Források, gyűjtőaknák és a hibás helyek GPS koordinátáinak rögzítése. 
Javaslattétel javítási munkák elvégzésére. 
3. rész: Kékestetői telephely vízellátását biztosító 2 x 400 m3- es tartály fertőtlenítő
berendezésének kiépítése. 
- Mágneses-membránszivattyú, Teljesítmény: 16 bar, 06 l/h, PTFE membrán, Viton - B tömítés,
Önlégtelenítő s szeleprugóval, Villamos adat: 100-240 V 
- Lábszelep M20 x 1,5 – 6 x 4 PCB 
- Adagolószelep R1/2 – 10 x 4 PCB 
- Multifunkcionális szelep, MFV-DK gr. I 1.5/10 bar PV, nyomástartás 1,5 bar, lefúvatás 10 bar –
nál, bypass csatlakozás 
- Üzembe helyezés 
Kékestetői 1014 méteres csúcsnál található zárkamrában 2 x 400 m3- es földalatti tartályba
gyűlik a víz. A tartályok töltése az erdei források által adott a 2 db 1000 m3-es tartálytól
nyomóvezetéken és az ÉRV Zrt. által adott nyomóvezetékről történik. A forrásokból érkező víz
kezeletlen, míg az ÉRV Zrt- től ivóvíz érkezik. 
A tartályok előtt található földalatti zárkamra mérete 5 m x 13 m. A zárkamrában történik a
vízfogadás, és a fogyasztók felé mérés-elosztás. Itt találhatók a két tartályhoz tartozó töltő,
közösítő, ürítő szerelvények is. A zárkamra szerelvényei és csővezetékei 2012 novemberében
cserélve lettek. A zárkamrában 230 V elektromos hálózat található. 380 V a munkák végzésének
idejére, ideiglenes jelleggel biztosítható. A zárkamráról kiviteli gépész terv áll rendelkezésre,
amely tartalmazza a fertőtlenítő rendszerre vonatkozó beépítési adatokat is. 
Elvégzendő munkák: hypo- adagolós vízkezelő rendszer beépítése DN90 méretű fogyasztói ágba.
½”- os hypo adagoló csonk és az impulzus adó vízmérő óra már kiépítésre került. Egymástól való
távolságuk 0,8 méter. Ehhez kell illeszteni a hypo adagoló szivattyút, szelepeket csővezetékeket
és a tartályt. Továbbá 20 méteren belüli elektromos betáplálás kiépítése az adagoló szivattyúhoz. 
A nyertes ajánlattevőnek feladata a közbeszerzés tárgyának beszerelése, beüzemelése is.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

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

Érték:

Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  
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Áfa (%) ,

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

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

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

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

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

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

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

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

x Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja figyelembe vételével a közbeszerzés tárgyát képező építési
beruházás becsült értéke nem éri el a 150.000.000,- Ft- ot.
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III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)



8

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Építési vállalkozási szerződés.

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

nem

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlatot sem
nyújtottak be, ezért az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 10 646 880 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:

Áfa nélkül  
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Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

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

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

(név) (cím)

(székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------
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IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Építési vállalkozási szerződés.

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

nem

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlatot sem
nyújtottak be, ezért az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 3 142 281 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  
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Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

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

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

(név) (cím)

(székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------
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IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Építési vállalkozási szerződés.

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

nem

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlatot sem
nyújtottak be, ezért az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 395 878 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  
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Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

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

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

(név) (cím)

(székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2013/03/08 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/26 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

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