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Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesílő száma:
2010 / 99
Ajánlatkérő:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő:
Gózon János
Teljesítés helye:
Apaj Község, Kisapaji-rét
Beszei7és tárgya:
Építési beruházás
Eljárás fajtája:
Hirdetmény tipusa:
tájékoztató az eljárás eredményéről (l-es minta) KÉ
CPV kód:
45112710-5; 45248100-8
Közzététel dátuma:
2010/08/23/
iktatószám:
2249812010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérö típusa:
Központi szintű
Ajánlatkérő ró tevékenységi köre:
Környezetvédelem
Rövid tartalom:
Kisapaji - rét természeti értékének visszaállitása
Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
• melléklet az 5/2009. (1II.3131RM rendelethez
KÖZBESZERZESI ERTESITO
A Kőzbeszerzések Tanácsának Hivatalos LapjaIO24 Budapest, Margit krt. 85.
Fax:06 I 336 7751; 06 I 336 7757
E-mail: ttirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa,hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______________________
KE nyilvántartási szám___________________________________
I. SZAKASZ: AJANLATKERO
1.1) Név, Cím és kapcsolattartási ponl(ok)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Postai Cím: Liszt Ferenc u. 19.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányitószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Cimzetl: dr. Vajna Tamásné igazgató
Telefon: 76/482-611
E-mail: titkarsag®knp.hu
Fax: 76/481-074
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
1.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. * (2) bekezdés, 241. b)—e) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
1.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pidjo/ertesitoHirdetmenyProperties?objectlD—Hirdetmeny.portal_.,,
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1.31) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
z Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
1.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. * (1) bek. a) pont]
Villamos energia
~KbI. 163. (1) bek. a) pont]
Gáz-és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. * (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
~Kbt. 163. (1) bel<. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. * (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
~Kbt. 163. (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. (1) bek.d) pont]
1.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
tl.l) Meghatározás
11.1.1) Az ajánlatkérő általa szerződéshez rendelt elnevezés
Kisapaji -rét természeti értékének visszaállitása.
11.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza— épitési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás —,amelyik a
leginkább megfelel a szerzödés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
X
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Apaj Község, Kisapaji-rét
NUTS-kód HU 102
b)
Ánibeszerzés
Adásvétel
Lizing
Bérlet
Részle tvé lel
Ezek kombinációjalEgyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategúria száma
(az 1—27. szolgáltatási kategáriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
11.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkőtése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
11.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectlD=Hirdctrneny.portal..,
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Tárgyalásos
11.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vonalas létesítmények megszüntetése: Fetszámolásra kerülő vonalas főidmüvek Összes hossza a projekttel érintett 12,1957 km2 területen 26823 ra,
becsült megmozgatandó össztérfogatuk 25 624 m3.
Felhagyott, ponlszerü létesítmények rekultivációja:
- A homokbónya, betöllendő számított térfogata 3600 m3.
- Ivadéknevelő halastavak. Kalkulált főldmunkája 7560 m2-en 2808 m3-nyi területrendezés, tömörités (egyrétegű).
- Kisapaj felszámolt és lebontott gazdasági területen fellelhető (Allami Gazdaságjuhószata) 487 m3 sitt-, tégla-és beton tünnelék elszállitása.
4 db vízvisszatartó tiltós átereszek építése.
tt.t.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szóienvzék Kiegészítő szóiegyzék
Fö tárgy:
45112710-5
További tárgyak: 45248100-8
11.2) A szerzödés(ek) értéke
11.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opcióI beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó ínforanációkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kétjük kitölteni)
Erték (arab számmal) 68419920
Pénznem HUF
AFA nélkül x
ÁFÁ-val

ÁFA(%),
11.2.2.) Epítési koncesszió esetén sz ellenszolgáltatás leírása
11.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén sz ellenszolgáltatás leírása
Ill. SZAKASZ: ELJÁRÁS
111.1) Az eljárás fajtája
111.1.1) Az eljárás fajtája
111.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívósos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
111.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghivásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghivásos
Elóminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyet meghirdetett tárgyalásos
Előminősitési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
111.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. * (3) bek., illetve 161. (5) bek. alapján került-e sor
tlt.t.l.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
111.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VIt. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
tlt. I. 1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezetvagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajtaválasztására a Kbt. 21/A. *‚ illetve 161/A. *-a alapján került—e sor? nem
111.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása
(adott esetben)
111.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Elóminösítési hirdetmény
111.2) bírálati szempnntok
111.2.1) Birálati szempontok (csak amegfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
Szempont
Sűlyszám
I. Ajánlati ár(Ft)
2. Jótóllási idö (hónap)
4
3. Teljesílési határidő (nap)
4. 1-telyreállitási óvadék (Ft)
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5. Garanciális igényre reagálási idő (óra) 3
111.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
111.3) Adminisztratív információk
111.3.1) Az ajánlatkérö által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
Kisapaji -rét tenuészeti értékének visszaállitása.
111.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
~
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL.-ben: IS A hirdetmény közzétételének dátunia: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlatí felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a EL-ben: IS A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a EL-ben: IS A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
111.3.3)
Az adott szerzödésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KE-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes ősszesitett tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátoma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15352 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/28 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Page 4 of 5

—-

IV. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 001 Megnevezése
IV. 1)
A szetzödéskötés tervezett idöpontja: 201 0/08/I O (év/hó/nap)
lV.2)
A benyújtott ajánlatok száma :
IV.3) A nyertes ajánlattevö neve és címe
Hivatalos név: Gázon János
Postai Cím: Kossuth u. 22./a
Város/Község: Dunapataj
Postai irányítószám: 6328
Ország: Magyarország
Telefon: 78/425 982
E-mail: gozonj~gnsaíl.cotn
Fax: 78/425 982
Internetcím (URL): IV.4) A szetzödés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Erték (arab számmal) 68419920
Pénznem HUF
APA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA(%),
Az ellenszolgáltatás szetzödésbeli összege
Erték (arab számmal) 68419920
Pénznem FIUP
AFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFAC),
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 68419 920 I legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 68
419 920
Pénznem HUF
APA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)‚
Eves vagy havi érték esetén ké~ük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szet-zödés határozatlan idötartamra szól? nens
lV.5)
Valószínűsíthető —e alvállalkozök igénybevétele a szerzödés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jeldlje meg a szerzödés alvállalkozók igénybevételével történö teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Ették APA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
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IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? ncm
—----—-----------—
—- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
V. szakasz: kiegészítő Információk
V. 1)
A szerződés eu-atapokból finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
~
_____________
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.I) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/07/21 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajántattevőnek a közbeszerzési törvény 70. ~-ának (2) bekezdése szerinti minősitése

_____

mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
—---—(E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlaltevönként
több használandó)
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és cime, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
(E pontbót, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként
több használandó) -------—V.2.5) Az ajánlattevők neve és cime (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, cime, a beny~tott részajánlatok száma (adott esetben)
Gózon János (név)
6328 Dunapataj, Kossuth u. 22./A. (cim)
Magyarország (székhely szerinti ország)
I (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
—------------ (E pontból az ajánlattevök számától tiiggően több használandó)
Részajánlattétcl lehetősége esetén az összes benyi~jtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntöbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/bá/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07121 (év/hó/nap)

—--—--—---—---------

Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cim: 1024 Budapest Margit kri. 85.
E-mail: kaocsotatt~kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Főotdal Honlaotérkéo Imoresszum Adatvédelem Letöttéssenéd Technikai aiánlás
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