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Közbeszerzés
tárgya:

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztése II.

Ajánlatkérő
neve:

Kisoroszi Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

14045/2021

Tájékoztató az eljárás eredményéről
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:

Kisoroszi Község Önkormányzata

Postai cím:

Széchenyi Út 93

Város:

Kisoroszi

NUTS-kód:

E-mail:

HU120

Postai irányítószám:

Molnár

Kapcsolattartó személy:
hivatal@kisoroszi.hu

15730992213

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

2024

Ország:

Csaba
+36 26392015

Magyarország
Polgármester

+36 26392015

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kisoroszi.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Postai cím:

Monostori Út 34.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110
Dominiák

EKR000646202021

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1031

Ország:

24090579241

Magyarország

Ildikó

2021.08.03 11:15:08

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

idominiak@juratio.hu

Telefon:

+36 12880707

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztése II.
EKR000646202021

II.1.2) Fő CPV-kód:
45200000-9

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásából megvalósuló „Kisoroszi turisztikai célú
fejlesztése II” tárgyú beruházás megvalósítására.
Főbb mennyiségek:
• Elektromos kábel 856 fm
• Szennyvízelvezetés 1446 fm, 3 db átemelő aknával
• Vízellátás 800 fm, 5 db aknával
• Aszfaltút építése 750 fm, 4 m szélességben, 1400 fm útszegéllyel
• Gyalogjárda és burkolatépítés 491 m2
• Szaniter konténerek létesítése 14 db
• Növénytelepítés 112 db
• Paravánfalak megépítése 520 m2
• Strandzuhany létesítése 2 db
• Esőbeálló pavilon létesítése 1 db
• Eszközök beszerzése (öltöző és pelenkázó berendezések, padok, székek, asztalok, napozóágy, értékmegőrző, hulladékgyűjtők,
kerékpártámaszok, jelzőtáblák, stb.)
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz
ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
Az Ajánlattételi felhívásban meghatározott (és a műszaki dokumentációban szereplő) feladatok műszaki átadás-átvételi eljárását a
teljesítési határidőn belül meg kell kezdeni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési
határidőn belül megkezdődik.
II.1.5) Részekre bontás

EKR000646202021

Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

298 898 681

(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 - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

II.2) A beszerzés mennyisége
Kisoroszi turisztikai célú fejlesztése II.

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest

Kisoroszi Külterület

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásából megvalósuló „Kisoroszi turisztikai célú
fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósítására.
Főbb mennyiségek:
•
Elektromos kábel 856 fm
•
Szennyvízelvezetés 1446 fm, 3 db átemelő aknával
•
Vízellátás 800 fm, 5 db aknával
•
Aszfaltút építése 750 fm, 4 m szélességben, 1400 fm útszegéllyel
•
Gyalogjárda és burkolatépítés 491 m2
•
Szaniter konténerek létesítése 14 db
•
Növénytelepítés 112 db
•
Paravánfalak megépítése 520 m2
•
Strandzuhany létesítése 2 db
•
Esőbeálló pavilon létesítése 1 db
•
Eszközök beszerzése (öltöző és pelenkázó berendezések, padok, székek, asztalok, napozóágy, értékmegőrző, hulladékgyűjtők,
kerékpártámaszok, jelzőtáblák, stb.)
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz
ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Vállalt többletjótállás ideje hónap (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0,
maximum 24 hónap)

30

EKR000646202021

Költség kritérium:
Ár kritérium:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár összesen

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

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

Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt Igen
esetekben:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem
Igen
Nem

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

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

EKR000646202021

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 előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztése II.

A szerződés száma:

1

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.2) Az eljárás eredménye
2021.07.13

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0
2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

G-Híd Építőipari és Szolgaltató Kft.

Nemzeti azonosítószám

14624313241

Postai cím:
Postai irányítószám:

1138

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

Ország:

Magyarország

Város:

Budapest

HU

NUTS-kód:

Karikás Frigyes Utca 20

info@ghid.hu

Telefon:

Internetcím:

+36 29537600

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

14624313241

A nyertes ajánlattevő kkv:

Nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
298 898 681

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

EKR000646202021

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
aszfalt és beton burkolatú utak, járdák építése
paravánfal, esőbeálló faszerkezet gyártása, szerelése
elektromos mérőhely kialakítása
közmű élőre kötési munkák
növénytelepítés
geodéziai mérések
mobil szaniter bérlés
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Postai irányítószám:

Ország:

Város:

NUTS-kód:

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

Telefon:

Internetcím:

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:
Nem

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név:

G-Híd Építőipari és Szolgaltató Kft.

Nemzeti azonosítószám

14624313241

Postai cím:
Postai irányítószám:

1138

Ország:

Magyarország

Budapest

HU

NUTS-kód:

Karikás Frigyes Utca 20

Egyéb cím adatok:

14624313241

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Blessed Road Korlátolt felelősségű társaság

Nemzeti azonosítószám

25390236243

Postai cím:
Postai irányítószám:

1118

Egyéb cím adatok:

Ország:

Magyarország

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Nagyszeben Utca 24

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

25390236243

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:
2021.06.04
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:

Nem

Értékelési szempontként:

Nem

EKR000646202021

Műszaki leírás részeként

Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Nem

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

Nem

Értékelési szempontként:

Nem

Műszaki leírás részeként

Nem

Alkalmassági feltételként

Nem

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Nem

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021.08.03

EKR000646202021

(A rendszer automatikusan tölti)

Nem

