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Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesitö száma:
2011/10
Ajánlatkérő:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő:
Gózon János
Teljesítés helye:
Apaj Község, Kisapaji-rét
Beszerzés tárgya:
Építési beruházás
Eljárás fajtája:
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa:
tájékoztató a szerződés teljesítéséröl KÉ
CPV kód:
45112710-5; 45248100-8
Közzététel dátuma:
2011/01/24/
Iktatószám:
37709/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa:
Központi szintű
Ajánlatkérö ró tevékenységi köre:
Környezetvédelem
Rövid tartalom:
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - Kisapaji rét rekonstrukciója
Tartalom letőltése PDF-ben
Tartalom:
6. melléklet az 5/2009. (111.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos LapjatO24 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 I 3361751,06 I 336 7757
E-mail: hirdetineny®kozbeszerzesek-tanacsa.ltu On-line értesítés: http://w~nv.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés teljesitéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________________
KE nyilvántartási szám______________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZODES ALANYAI
1.1) Az ajánlatkérőként szerződó fél neve és címe
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Liszt Ferenc u. 19.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányitószám: 6000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Vajna Tamásné igazgató
Telefon:76/482-611
E-mail: titkarsag~knp.hu
Fax: 76/481-074
Az ajántatkérö általános címe (URL): www.knp.hu
A felhasználói oldat címe (URL):
—
—----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
1.2) A nyertes ajánlattevőként szerződó fél neve és címe
Hivatalos név: Gózon János
Postai cím: Kossuth u. 22./a
Város/Község: D tinapataj
Postai irónyítószám: 6328
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):

http://www.kozbeszenes.huilid/ertesito/pid/O/ertesitoFlirdetiLenyproperties?objectID=Hjrdetmeny,portal,,.

2011/9/29

Közbeszenések Tanácsa Főaldal
-

Page 2 of 4

Címzett: Gúzon János
Telefon: 78/425 982
E-mail: gozonj~gmail.com
Fax: 78/425 982
Az ~ánlattevö általános címe (URL):
—----—
(E szakaszból szükség esetén több példány használható)
1.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. * (2) bek., 241. b)—c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
1.4.) Az ajánlatkérö tevékenységi köre
1.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérök esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszotgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidö, kultúra és vallás
x Kömyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
1.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérök esetén
Víz
[Kbt. 163. * (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. * (1) bek. a) pont]
Gáz— és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
~Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Földgáz és köolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelöanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. * (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
(Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Repülötéri tevékenység
[Kbt. 163. * (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. * (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. * (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
tt.l) Meghatározás
tI.l .1) Az ajánlatkérő által a szerzödéshez rendelt elnevezés
Kisapaji —rét természeti érlékének vísszaállitása.
11.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza — építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás —,amelyik
leginkább megfelel a szeszödés vagy a közbeszeizés(eí) tárgyának)
a)
x Epítési beruházás
X Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérö által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Apaj Község. Kisapaji-rét
NIJTS-kód HU 102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétet
Ezek kombináciúja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kúd
c)
Szolgáltatás
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Szolgáltatási kategória
(az 1—27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
11.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010108110 (év/hó/nap)
11.1.4) A szerződés lárgya és mennyisége
Vonalas létesítmények megszüntetése: Felszámolásra kerülő vonalas fdldművek összes hossza a projekttel érintett 12,1957 km2 területen 26 823 m,
becsült megmozgatandó össztérfogatuk 25624 m3.
Felhagyott, pontszerü létesítmények rek uttivációja:
- A homokbánya, betöttendő számított térfogata 3600 m3.
- Ivadéknevelö halastavak. Kalkulált rdldmunk~a 7560 m2-en 2808 m3-nyi lerületrendezós, tömörítés (egyrétegű).
- Kísapaj felszámolt és lebontott gazdasági területen fellelhető (Állami Gazdaságjuhászata) 487 m3 sitt-. tégla-és beton törmelék elszállitása.
4 db vizvisszatartó tiltós átereszek építése.
11.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójetzyzék Kieizészítö szóieeyzék
Fő tárgy:
45112710-5
További tárgyak: 45248100-8
11.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(~A szerződés szerinti összértéket kétjük megadni, sz összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Ették (arab számmal) 68419920
Pénznem l-ItJF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA(%),
11.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésélöl számítva)
VAGY: kezdés: (év/bő/nap)
befejezés: (év/bő/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevöként szerzödő fél általi teljesítés határideje: 2010/10/t I (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződö fél általi teljesítés határideje: 2010/12/II (év/bő/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
11.4) A szerződés teljesítése (részteljesitése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
11.4.1) A szerződés teljesítése (részleljesítése) szerinti mennyiség
Vonalas létesítmények megszüntetése: Felszámolásra kerülő vonalas fdldmüvek ősszeshossza a projekttel érintett 12,1957 kni2 területen 26 $23 m,
becsült megmozgatandó össztérfogatuk 25 624 m3.
Felhagyott, pontszerü tétesitmények rekuttiváeiója:
-A honiokbánya, betöltendö számított térfogata 3600 m3.
- Ivadéknevető halastavak. Kalkulált fdldmunkája 7560 m2-en 2808 m3-nyi területrendezés, tömörités (egyrétegű).
- Kisapaj felszámott és lebontott gazdasági területen fellelhető (Allami Gazdaságjuhászata)487 m3 sitt-, tégla- ésbeton törmelék elszállítása.
4 db vizvisszatarló liltós átereszek építése.
11.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
Lcsak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Erték (arab számmal) 68419920
Pénznem HUF
AFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA(%),
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
111.1) Az eljárás fajtája
111.1.1) Azeljárás fajtája
111.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ídeértve a Kbt. 251. * (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghivásos
Verse nypárbe széd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsitott tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
tIl. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghivásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdelelt meghivásos
Elöminösitési hirdetménnyel meghirdetett meghivásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Elöminösítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodósos
111.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
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Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
1112) Bírálati szempontok
1112.1) Birálati szempontok (csak amegfelelötjelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
111.3) Hivatkozása lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekreitájékoztatásra
111.3.1) Hivatkozása lefolytatott közbeszerzési eljárást me,.~indíIó hirdr.tményrn
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (évihó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: IS ES / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010106128 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KE-ben: 15352 I 2010 (KE-számlévszám)
111.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén sz ajánlattételi fethivás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja
Dátum: (év/hó/nap)
lIt.3.3) Hivatkozás sz eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /5 ES / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/08/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KE-ben: 22498 / 2010 (KE-szám/évszám)
1v. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
tV.l) Szerzödésszerű teljesítés
IV.l.l)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
IV. t.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerzödésszegés típusa, leírása, indoka:
lV.t.3) A szerződésszegést elkövetőQc) neve, címe:
lV.2) Szerzödésszerü részteljesítés
IV.2.l)
A szerzödés részteljesítése szerződésszerü volt-e?
IV.2.2) Nem szerzödésszerű részteljesítés esetén a szerzödésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerzódésszegést elkövetöQr) neve, címe:
tV.3) Szerződés módosítása
lV.3.l)
A szerződést módosították-e? igen
IV.3.2) Hivatkozása szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idöpontja a KE-ben: 2010/t t/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KE-ben: 30072 / 2010 (KE-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő Információk
V.t) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerzödó fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevó a tájékoztatóban foglattakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/Ot/IS (év/hó/nap)
Vissza
Közbeszerzésck Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kaocsolatt~ikozbeszerzesek-tanacsa.hu
Föotdal Hnntaotérkéo Imoresszum Adatvédelem Letöltésseizéd Technikai aiánlás
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