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II.szakasz: Tárgy

Halászati bemutató és Madárszínház

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.aofk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+00 000000000Fax: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

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Halászati bemutató és MadárszínházKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001229972021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

26768496241

SZÉPVÖLGYI ÚT 39

Budapest HU110 1037

Székely Ágnes

szekely.agnes@aofk.hu +36 203124961

www.aofk.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IgenV. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapján

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:

203A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 203-529096A 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

Ajánlatkérő a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság védett területén kíván létrehozni egy közel 506 m2 alapterületű pince + földszint 
+ emelet kialakítású madármegfigyelőt és az épülethez kapcsolódó egy a halastóból leválasztott, bukóperemmel ellátott emelt szintű 
kb. 600 m2 területen belül vízgépészettel ellátott medencét.  
Az érintett, Hortobágy 02759/2 és 02759/4 hrsz-ú és a kapcsolódó ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területek a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, valamint a 
Natura 2000 hálózat részét képezi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Hortobágy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
(HUHN20002) és a Hortobágy különleges madárvédelmi terület (HUHN10002) részeként. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevő az előírásoknak megfelelően benyújtotta az Ajánlatkérő által előírt valamennyi dokumentumot, Ajánlattevő, az 
előzetes vizsgálatok alapján,  nem áll a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt, a szerződés teljesítésére 
műszaki és szakmai szempontból alkalmas, az ajánlattal kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73. §-ában meghatározott 
érvénytelenségi körülmények, tehát az ajánlat a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerint megfelelő, érvényes. 

12913095243Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1205 Budapest, Mártírok 
Útja 75.

Ajánlattevő az előírásoknak megfelelően benyújtotta az Ajánlatkérő által előírt valamennyi dokumentumot, Ajánlattevő, az 
előzetes vizsgálatok alapján,  nem áll a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt, a szerződés teljesítésére 
műszaki és szakmai szempontból alkalmas, az ajánlattal kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73. §-ában meghatározott 
érvénytelenségi körülmények, tehát az ajánlat a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerint megfelelő, érvényes. 

10823606241ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Hunor Utca 20/b

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eljárás eredménytelen – annak ellenére, hogy az összességében legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő megfelelően 
igazolta, hogy a szerződés teljesítésére alkalmas lenne és nem tartozik az ajánlati felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá - 
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő által az EKR rendszerben megadott nettó anyagi fedezet mértékét a beérkezett ajánlatok 
mindegyike meghaladja, a fedezet biztosítására az eljárás megindítására vonatkozó ajánlati felhívásban megjelölt kormányzati döntés 
nem született meg. 
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának 
lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]” 

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés 
felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.04.11

2022.04.11
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