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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kisoroszi.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: EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Kisoroszi Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000536992020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Kisoroszi Község Önkormányzata EKRSZ_6753517
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Molnár Csaba
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Kft.
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Dózsa György Utca 27.
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000536992020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU110 1028

Osváth Sándor

taktaosi@taktaosi.hu

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztése

Építési beruházás

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. 
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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 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztéseII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés 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)

Pénznem:

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)

Érték:

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

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

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. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi 
feltételekhez köti: 
- A beruházásra vonatkozó jogerős vízjogi engedély Ajánlatkérő által történő átvétele. 
 
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Szentendrei-sziget Kisoroszi szigetcsúcsának partszakasza
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Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. 
aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza az „1. Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)” részszempont esetében. A 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat: 
 
P =        Alegjobb         X (Pmax-Pmin) + Pmin 
        Avizsgált         
 
Ahol: 
P:        a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:        a pontskála felső határa (100 pont) 
Pmin:         a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb:        a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb:         a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:        a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza: a „teljesítésbe 
bevonásra kerülő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap)” és a „Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam felett (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap)” részszempontok esetében. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

II.2.9) További információ:

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:

70Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)

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)

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. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi 
feltételekhez köti: 
- A beruházásra vonatkozó jogerős vízjogi engedély Ajánlatkérő által történő átvétele. 
 
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Igen

A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 
szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

20

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam 
felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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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:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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

Innovációs partnerség

Versenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján kerül pontozásra: 
 
Pvizsgált =        Plegjobb        *Avizsgált 
        Alegjobb         
 
Ahol: 
Pvizsgált:                a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám 
Plegjobb:                 az adható legmagasabb pontszám 
Alegjobb:                a legjobb megajánlás 
Avizsgált:                az aktuálisan vizsgált megajánlás 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján határozza meg a „teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)” és a „Többletjótállás mértéke hónapban 
megadva a minimálisan kötelező időtartam felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)” részszempontok esetében a legkedvezőbb 
szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja: 
 
A felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberre vonatkozóan a 24 hónap, vagy az annál hosszabb idejű többlet 
szakmai tapasztalatra vonatkozó megajánlás a maximális pontszámot kapja, és a pontozási képletbe is a 24 hónap - mint maximált 
érték - kerül behelyettesítésre. 
 
A többletjótállás időtartama tekintetében a 24 hónap, vagy az annál hosszabb időre vonatkozó megajánlás a maximális pontszámot 
kapja, és a pontozási képletbe is a 24 hónap - mint maximált érték - kerül behelyettesítésre. 
 
Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő 
előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, negatív érték nem ajánlható 
meg, a negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció 
tartalmazza.

Nem

Nem

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

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:

2020.05.29

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

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

Kisoroszi turisztikai célú fejlesztéseElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

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

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Nem

Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás során beérkezett, a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 
legjobb ár-érték arányú ajánlatban foglaltak szerint a rendelkezésre álló fedezet összegét nem képes kiegészíteni. 
 
Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fentiek okán a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.10.27

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok alapján megállapította, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, illetve az eljárás során beérkezett ajánlatok mindegyike 
meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért - a Kbt. 70. § (1) 
bekezdésben foglaltak alapján - az ajánlatok értékelése és bírálata nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntését.

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:
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