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II.szakasz: Tárgy

A jelenlegi állapot ismertetése: 
Szálka és Mőcsény Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szálkai víztározó É-i sarkánál található a 043/5 hrsz-
ú terület, melyen a rendezési terv szerint szabadidő központ üzemel. A központ vízellátása és szennyvíz elvezetése megoldott. A 
szabadidő központ elektromos energiaellátást szolgáló hálózat elkészült és beüzemelésre került. A tereprendezési és térburkolási 
munkák befejeződtek. A szabadidő központ tulajdonosa saját beruházásában házi kivitelezésű egyedi partvédelmet készített akác 
gömbfából, mely függőlegesen levert dúcolásra hasonlít. A partvédelem a hullámmozgás hatására meglazult, a kézileg levert gömbfák 
instabillá váltak, mögötte a föld folyamatosan elhabolódott. 
A 2010 júniusában lefolyó rendkívüli árvíz az iszaptározó töltésének mentett oldali rézsűjét elmosta és a szabadidő központ előtti 
tározómederbe terítette az árvízzel érkező hordalékkal együtt. A mért lágy iszap vastagsága 10 és 50 cm között változik 
 
A tervezett műszaki megoldás ismertetése: 
A tározó vízminőség védelme érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a part és környezetének fokozott jó állapotba tartására. 
 
Partvédelem: 
A tározó területén, a Szálka 043/6 hrsz-ú „C” alrészleti területén a szabadidő központ (egyben engedélyezett strand is) előtt 356,5 m 
végleges partvédelem készül. A partvédelem biztosítja a végleges hullámvédelmet, a strandolók biztonságos lejutását a vízhez és 
esztétikailag is jól határolja a parkosított teret. A meglévő vízi növényzet (nád) védelme érdekében a partvédelem jelentősen 
tagolódik. A partvédelem kétfajta keresztszelvényből tevődik össze, függőleges és rézsűs kialakítással. 
 
Függőleges cölöpsoros partvédelem 351,5 m hosszan: 
• Anyaga akácfa égetett cölöpsor, 15-20 cm átmérővel, 2,5 m hosszban 
• A cölöpsor lezárása 20*5 cm gyalult fenyő palló 
• Szintkülönbség 1,0 m 
• Szűrőanyag terfil geotextília 
• Háttöltés helyi földanyag 
• Parti munkatér szélessége 10,0 m 
 
A rézsűs part jellemzői: 
• Rézsűhajlás 1:5 
• Homokvastagság 0,5 m 
• Rézsűél 135,50 mBf 
• Rézsűláb 134,50 mBf 
• Rézsűhossz 5,10 m 
• Part hossza 15 m 
• Anyaga folyami homok 
A strandolók vízbejutását biztosítják a korracél (korrózióálló) lépcsők, melyek kész termékként kerülnek beépítésre a mellékelt 
keresztszelvény tartalmazza a főbb méreteket. Beépítésre kerül 5 db lépcső. 
A szórakoztató vízi járművek (vízibicikli, műanyag kajak) kikötését szolgálja a 2 db stég, 1,5*6,0 közlekedő felülettel, kész termékként 
kerül beépítésre, főbb méretei a mellékelt keresztszelvényen található. Anyaga szintén korracél. 
 
Iszapmentesítés: 
A szabadidő központ előtti tározó részen 2,65 ha felületen a 30 cm átlagos vastagságú iszap csökkentése biológiai módszerekkel 
történik. 
 
A munkafolyamat: 
Tókezelés természetes biológiai oltóanyaggal a szerves anyag mennyiségének csökkentése, illetve a víz minőségének javítás 
érdekében, 4 alkalom (az előzetes vizsgálatokra alapozva). 
A mészkőliszt alkalmazása a pH csökkentése, illetve a hasznos mikroszervezetek szaporodása érdekében, 4 alkalom. 
Rendszeres vízvizsgálatok elvégzése, 4 alkalom. Általános vízkémiai paraméterek vizsgálata, kiegészítve az összes szerves szén, az 
összes klorofill-a és a cianobakteriális klorofill-a meghatározással. 
 
Homokterítés: 
A tervezett partvédelem biztosítja a strandolók bejutását a tározó medrébe, de a lebontásra kerülő lágy iszap alatt kemény agyagos 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

3174/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

réteg található, mely rendkívül csúszós felületű. Ezt a csúszási eshetőséget kívánja megakadályozni a beterítésre kerülő 10-20 cm 
vastag homokréteg 2,65 ha felületen. 
 
4.0 Kivitelezés: 
Az építés során a tározó vízszintje nem csökkenthető. A feleslegessé váló földet a part rendezésére kell fordítani. A munkával érintett 
területen közmű nem található. A munkatér lehatárolása jászolgáttal történhet, nyíltvíztartásos víztelenítés mellett megépíthető a 
partvédőmű. A cölöpsor gépiverő technológiával építendő. Idegen anyag a mederbe nem kerülhet, különös gondot kell fordítani a 
gépek üzeme során az üzem és kenőanyaganyag elcsöpögésének megakadályozására. Tankoló tálca alkalmazása kötelező. 
Kommunális hulladék gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni szükséges. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. 
 
 
 

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Az 1. részszempont esetében: a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot 
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével 
számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján.  
 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre 
kell kerekíteni. 
 
A 2. részszempont esetében az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján 
kívánja a megajánlások közötti pontszámokat kiosztani.  
 
A többletjótállás legkedvezőbb szintje 36 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 36 
hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent. Amennyiben az ajánlattevő nem ajánl meg ”többletet”, abban az esetben az 
ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő az adott értékelési részszempontra 0 pontot ad. Ennek megfelelően ajánlatkérő az 
ajánlattevők 0 (nulla) hónap és legfeljebb 36 (harminchat) hónap közötti megajánlásait értékeli azzal, hogy a 36 vagy annál több 
hónap legfeljebb 100 pontot ér, míg a többletjótállás esetleges hiánya 0 (nulla) pontot ér. 
 
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): P = (A vizsgált / Alegjobb)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
A 3. részszempont esetében:az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000.00Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó vállalkozási díj (Ft): 103 527 300,- Ft 
2. Többletjótállás vállalása (hónap): 36 hónap 
3. M2) szerinti szakember vonatkozásában vízgazdálkodási építményekkel összefüggő beruházás kivitelezésében szerzett 
többlettapasztalat (hónap): 49 hónap 
 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően igazolta alkalmasságát.

11295688217Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft., Magyarország 7171 Sióagárd, Kossuth L. Utca 59

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó vállalkozási díj (Ft): 103 527 300,- Ft 
 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.

11295688217Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft., Magyarország 7171 Sióagárd, Kossuth L. Utca 59

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

kívánja a megajánlások közötti pontszámokat kiosztani. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal (többlettapasztalattal)
rendelkező szakember bevonását, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala 
emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági 
minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember 
tapasztalatát. 
 
Az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;  
- a 36hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;  
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.  
 
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (A vizsgált / Alegjobb)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe, az alábbi képletekbe abban 
az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (36 hónap) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen 
értéknél kedvezőbb. 
 
Pontozás két tizedesjegyre történik.  

tókezelés természetes biológiai oltóanyaggal

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert.



EKR001629932021

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.04.25Lejárata:2022.04.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be a kért dokumentumot. A Kbt. 71.§ (10) 
bekezdése szerint, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. A Hegedűs & Schmidt Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat vizsgálata alapján az ajánlatot 
az alábbi indokok miatt, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatkérő. 
 
A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalatának értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági 
követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns 
tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az 
ajánlatban benyújtaniuk. Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta be a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai  
többlettapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzot. Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte a szakmai önéletrajz csatolását, 
figyelemmel a Kbt. 71. § (3) 
bekezdésére, azonban erre az ajánlattevő semmilyen dokumentumot nem csatolt.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11284413217Hegedűs & Schmidt Kft., Magyarország 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Utca 33

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2022.04.14

2022.04.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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