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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Magyarország

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.tbft.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.tbft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:12738/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- burkolat és közműKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001147702020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_4584942
4

Dózsa György Utca 2

Tokaj HU311 3910

Dévald István

istvan.devald@tbft.hu +36 207721362

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság EKRSZ_1844627
0

Pasaréti Út 122-124.

Budapest HU110 1026



EKR001147702020

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001147702020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

https://witzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://witzrt.hu/Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Supák-Kalán Nikoletta

supak-kalan@witzrt.hu

Egyéb:

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb tevékenység:

Társadalmi tevékenység

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- burkolat és közmű

Építési beruházás

A település főutcája 250 m-es szakaszának részleges burkolat és közműrekonstrukciója, amely szervesen kapcsolódik a GINOP 7.1.6-
16-2017-00005 projekt keretében felújítandó mádi főutca kivitelezési munkálataihoz. 
A főutca rekonstrukciója keretében 295 nm bazalt kiskockakő, 2620 nm térkő és 650 nm aszfalt burkolat készül a járdafelületeken, 
megújul a közvilágítás, illetve eltűnnek a látható közművezetékek (villamos és távközlési légkábelek) a Látogatóközponttól a „Főtérig” 
terjedő szakaszon. 
A tervezett út az „ÚT 2-1.201 sz. útügyi műszaki előírás”-nak megfelelő tervezési kategóriája B.VI.d.C. belterületi kiszolgálóút. 
A kategóriához tartozó paraméterek: 
Tervezési sebesség: 30 km/óra 
R min = 25 m 
Rdmin = 160 m 
Rhmin = 250 m 
e max = 15 % 
Lm = 25 m (megállási látótávolság) 
S = 2,75 m (forgalmi sáv szélessége) 
Az utat 5,0 méteres pályaszélességgel lett tervezve, ezen kívül mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel kísérve. A folyópályához 
szakaszonként változó szélességű leállósávok csatlakoznak. A térburkolatok az útpálya szintjében csatlakoznak, kiemelt szegélyek 
nélkül. 
Az utat mindkét oldalon 1,0-3,5 m változó szélességű járda kíséri, mely díszkő burkolattal épül meg. A járda az utak hosszának 
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A település főutcája 250 m-es szakaszának részleges burkolat és közműrekonstrukciója, amely szervesen kapcsolódik a GINOP 7.1.6-
16-2017-00005 projekt keretében felújítandó mádi főutca kivitelezési munkálataihoz. 
 
A főutca rekonstrukciója keretében 295 nm bazalt kiskockakő, 2620 nm térkő és 650 nm aszfalt burkolat készül a járdafelületeken, 
megújul a közvilágítás, illetve eltűnnek a látható közművezetékek (villamos és távközlési légkábelek) a Látogatóközponttól a „Főtérig” 
terjedő szakaszon. 
A tervezett út az „ÚT 2-1.201 sz. útügyi műszaki előírás”-nak megfelelő tervezési kategóriája B.VI.d.C. belterületi kiszolgálóút. 
A kategóriához tartozó paraméterek: 
Tervezési sebesség: 30 km/óra 
R min = 25 m 
Rdmin = 160 m 
Rhmin = 250 m 
e max = 15 % 
Lm = 25 m (megállási látótávolság) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233228-3

45233220-7

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- burkolat és közműII.2.1) Elnevezés:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

203 339 210Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

túlnyomó részén az utat közvetlenül kíséri, szakaszonként azonban zöldsávval elválasztva helyezkedik el. A járdák minimum 1 %-os 
oldaleséssel mindenütt az útpálya felé lejtenek. A kapubehajtóknál a burkolat átvezetését biztosítottuk. Az útpálya nagyrészt 
tetőszelvényes. Az oldalesés egyöntetűen 3-3 %. Helyenként egyoldali 3% oldalesés alkalmazása is szükséges volt a meglévő 
terepadottságokhoz igazodandó. 
Bontás: 10 db villanyoszlop, 270 m elosztóhálózati légvezeték, 20 db légvezetékes fogyasztói csatlakozó. 
Létesül: 10 db LED-es kandeláber, 500 m hosszban elosztóhálózati kábel, 21 db szabványos fogyasztásmérő és 18 db fogyasztói 
főelosztótábla felújítása. 
Bővebben a műszaki leírásban.

A tűzoltóság épülete (3909 Mád, Rákóczi út 5.) és a Rákóczi köz közötti 250 méteres szakaszon.
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IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

701. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

S = 2,75 m (forgalmi sáv szélessége) 
Az utat 5,0 méteres pályaszélességgel lett tervezve, ezen kívül mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel kísérve. A folyópályához 
szakaszonként változó szélességű leállósávok csatlakoznak. A térburkolatok az útpálya szintjében csatlakoznak, kiemelt szegélyek 
nélkül. 
Az utat mindkét oldalon 1,0-3,5 m változó szélességű járda kíséri, mely díszkő burkolattal épül meg. A járda az utak hosszának 
túlnyomó részén az utat közvetlenül kíséri, szakaszonként azonban zöldsávval elválasztva helyezkedik el. A járdák minimum 1 %-os 
oldaleséssel mindenütt az útpálya felé lejtenek. A kapubehajtóknál a burkolat átvezetését biztosítottuk. Az útpálya nagyrészt 
tetőszelvényes. Az oldalesés egyöntetűen 3-3 %. Helyenként egyoldali 3% oldalesés alkalmazása is szükséges volt a meglévő 
terepadottságokhoz igazodandó. 
 
Bontás: 10 db villanyoszlop, 270 m elosztóhálózati légvezeték, 20 db légvezetékes fogyasztói csatlakozó.  
Létesül: 10 db LED-es kandeláber, 500 m hosszban elosztóhálózati kábel, 21 db szabványos fogyasztásmérő és 18 db fogyasztói 
főelosztótábla felújítása. 
 
 
Bővebben a műszaki leírásban.

Igen

2. M.2.1. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-KÉ vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakm. tap. felüli többlet szakmai tap.(0-36hó)

10

3. M.2.2. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-ÉV vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakm. tap. felüli többlet szakmai tap. (0-36 hó)

10

4. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli 
(0- 24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-7.1.9-17-2018-00019
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EKRSZ_7922856
7

Nemzeti azonosítószámMENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

5Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.06.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- burkolat és közműElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

NemAz ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

NemA hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)01199/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen
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Postai cím:

EKRSZ_7922856
7

Nemzeti azonosítószámMENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Útépítési munkák; Szegély építési munkák; Térkőburkolat építési munkák; Kockakő burkolat építési munkák; Aszfaltozási 
munkák; Kert és növénytelepítési munkák; Ideiglenes forgalomtechnikai eszközök telepítése, MV-É, MV-KÉ felelős műszaki 
vezetői feladatok

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

203 339 210A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11440424205A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 302837714Telefon:vallalkozas@mentokft.huE-mail:

Besenyői út 26.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3527Postai irányítószám:

Postai cím:

HU
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

11075064205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szeles Utca 46Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3526Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_1393662
6

Nemzeti azonosítószámFortrans 2000 KftHivatalos név:

12681026205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hadirokkantak Útja 48Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3530Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_8672540
0

Nemzeti azonosítószámBau-Vill Épker Ipari és Kereskedelmi Kft.Hivatalos név:

23363298215Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Pócsi Út 128Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:NyírbátorVáros:MagyarországOrszág:4300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7036341
0

Nemzeti azonosítószámBátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

11896447215Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bujtos Út 14.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:NyíregyházaVáros:MagyarországOrszág:4400Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_8422841
5

Nemzeti azonosítószámKELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11440424205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Besenyői út 26.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3527Postai irányítószám: HU

HU

HU323

HU311

HU311



EKR001147702020

(A rendszer automatikusan tölti)2021.07.06

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
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