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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:

Szabolcs Község Önkormányzata

EKRSZ_
31602750

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szabolcs

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

4467

Ország:

Magyarország

Petőfi Út 6

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU323

szabolcsphiv@gmail.com

Csegei
Telefon:

László
+36 42720102

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

EKR000850832018

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fő tevékenység

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

Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása
EKR000850832018

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

45233162-2

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) A közbeszerzés rövid
ismertetése:

Közúti híd gyalogos forgalomra 45 m2, Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi
erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. Talajosztály – 1156
m3, Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály:
I-IV. - 2740 m2 - Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban,
vastagság 10,0 cm-ig - 907 m2 - Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban,
földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel,
szállítás nélkül – 1507m3 - Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,
10,0 m³-es konténerbe – 30 db - Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása,
tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig – 112 m Karakterkorlátozás miatt a további
mennyiségek a II.2.4. pontban találhatóak.

II.1.5) Részekre bontás
Nem

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

84 501 715

(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 közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés:

Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása

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

EKR000850832018

45000000-7

45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Helyrajzi szám: 77. NUTS: HU323

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Közúti híd gyalogos forgalomra - 45 m2 -KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium
terelőtábla - 20 db - Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással - 6 db - Munkaárok földkiemelése
közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. Talajosztály – 1156 m3 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - 2740 m2 - Padkarendezés gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig - 907 m2 - Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb
vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül –
1507m3 - Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe – 30 db - Előregyártott
csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig – 112 m - Egyoldalon tokos PVC
kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 300
mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 300 mm/3m, KDEM300/3M-ECO – 681 m - Négyzet alaprajzú víznyelő akna
építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, középső elem 50 cm magasságig CSOMIÉP 50/50/30/12
vízelnyelő akna magasító – 34 db - Folyókakészítés, betonból, földkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, méterenként 0,04 m³ beton
bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú – 45 m - Telepen
kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű
keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1 )- 548m3 Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL G 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercsh:100 m, sz
:0,9 m, Cikkszám: 222710-090 – 907m2 - Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással,
hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/
30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági
modulussal – 1710 m - Térburkolat készítése, mosott felületű gyephézagos lapokból, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, 40x40x6 cm
lapokból – 200m2 - Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen –
726 m2 - Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg
szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok
kötőrétege, homokkal, zúzott kővel – 165 m3 - Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg
készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16
kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú
útszakaszok kopórétege zúzalékkal -273m3 - Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik
festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50+50 %) * - 100m2 - építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák -4
db - Kerti fa építmények elhelyezése, fa kerékpártárolók – 2 db - Utcai fa építmények elhelyezése, esőbeállók – 3db
(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

Szerződés teljesítésében részt vevő MV-KÉ jogosultsággal rendelkező műszaki
25
vezető szakember közlekedési építmények szakterületén szerzett felelős műszaki
vezetői szakmai tapasztalata (min.0 max 24)

1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a kivitelezés során (igen/nem) 5

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft)

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

EKR000850832018

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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007

II.2.9) További információ:
A tervdokumentáció és az építési engedély 1,5 méter széles gyalogos járda építését is tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a gyalogos járda építés nem része jelen közbeszerzésnek, ezért árazatlan költségvetést sem biztosít hozzá.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
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

Nem

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Igen

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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

EKR000850832018

Nem

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása

Elnevezés:

1

A szerződés száma:

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
Nem

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

V.2) Az eljárás eredménye
2018.11.22

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

2

A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Táraság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
72147074

Postai cím:
Postai irányítószám:

4487

Ország:

Magyarország

Város:

Tiszatelek

HU

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Kossuth Utca 114.
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

ibodvai@gmail.com

Telefon:

Internetcím:

+36 304992079

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

22913948215

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)
84 501 715

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:

EKR000850832018

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
aszfalt réteg kiépítése felelős műszaki veztői feladatok ellátása 0,3%
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:

RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Táraság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
72147074

Postai cím:
Postai irányítószám:

4487

Ország:

Magyarország

Tiszatelek

NUTS-kód:

HU

Kossuth Utca 114.

Egyéb cím adatok:

22913948215

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Kala-Max Kft.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
54869404

Postai cím:
Postai irányítószám:

4492

Egyéb cím adatok:

Ország:

Magyarország

Város:

Dombrád

NUTS-kód:

HU323

Külterület Hrsz. 0175/32

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

24772235235

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:
2018.10.19
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

EKR000850832018

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként:
Igen

Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Nem

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

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018.12.05

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Hirdetmény:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről

Feladott

2018.11.26

Közzététel
dátuma

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000850832018
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