Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

1. oldal, összesen: 7

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó
Általános keresés:
OK Általános keresés
Közbeszerzési Értesítı
Kiválasztott lapszám
Legutolsó 5 lapszám

Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

2012/74. lapszám
2012/73. lapszám
2012/72. lapszám
2012/71. lapszám
2012/70. lapszám

Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítı száma:
Ajánlatkérı:
Nyertes ajánlattevı:
Teljesítés helye:
Beszerzés tárgya:
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
CPV kód:

2012 / 53
Balatonboglár Város Önkormányzata
Steiner Kft.;BALATON-ÚT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1. rész: Balatonboglár, Kápolna Domb, balatonboglári belterületi 64. hrsz-ú ingatlan 2. rész:
Balatonboglár belterületi 1. hrsz-ú ingatlan (Vörösmarty tér)
Építési beruházás
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Tájékoztató az eljárás eredményérıl (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
45453000-7; 45453100-8; 45454100-5; 45442110-1; 45261310-0; 45261000-4; 45262500-6;
45213142-0
2012/05/11/
6338/2012

Közzététel dátuma:
Iktatószám:
Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidı:
Ajánlatkérı típusa:
Regionális/helyi szintő
Ajánlatkérı fı tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom:
Tájékoztató az eljárás eredményérıl- Kék kápolna és szabadtéri piac felújítására
Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményérıl
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u. 11.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gáspár László
Telefon: +36 85550333
E-mail: gaspar-laszlo@balatonboglar.hu
Fax: +36 85350469
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Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fı tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérık
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérık
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
Kikötıi tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelıanyag feltárása és kitermelése
Repülıtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérık nevében
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérıkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerzıdéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerzıdés
II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerzıdés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. rész: Balatonboglár, Kápolna Domb, balatonboglári belterületi 64. hrsz-ú ingatlan
2. rész: Balatonboglár belterületi 1. hrsz-ú ingatlan (Vörösmarty tér)
NUTS-kód: HU232
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdés(ek)re irányul
II.1.4) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: Kék Kápolna és szabadtéri piac felújítása az alábbi részek szerint:
1. rész: Kék Kápolna felújítása
60 m2 alapterülető mőemlék kápolna és a hozzá tartozó 1 db kripta felújítása, mely tartalmaz különösen kımővesmunkát,
bádogfedést, nyílászárócserét, földmunkát, szigetelést, ácsmunkát.
2. rész: Szabadtéri piac felújítása
28 db árusítóhely kialakítása (favázas egyedi tetıvel fedett asztalokkal) 510 m2 térkı burkolattal, 2 db hulladékgyőjtı, 3 db
ülıpad és 1 db ivókút elhelyezésével
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
45453000-7
További tárgyak: 45453100-8
45454100-5
45442110-1
45261310-0
45261000-4
45262500-6
45213142-0
II.2) A szerzıdés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerzıdés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerzıdést,
részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerzıdésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt
(Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 31218637
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérık
Közszolgáltató ajánlatkérık
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az
alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott
esetben) :
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Kbt. 122.§(7) bekezdése, az eljárás becsül tértéke nem haladta meg a nettó 150.000.000,- Ft-ot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerzıdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelı rovatokat)
Elızetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerősített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerzıdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelı rovatokat)
Elızetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdetı felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerősített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzıdés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerzıdés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetıség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetıség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerzıdéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerzıdéskötés idıpontja: 2012/04/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevı neve és címe
Hivatalos név: Steiner Kft.
Postai cím: Kápolna utca 7.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerzıdés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerzıdés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
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A szerzıdés végleges összértéke
Érték: 19407613 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínősíthetı alvállalkozók igénybevétele a szerzıdéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével
történı teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevı kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerinti minısítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott
esetben)
Név:
Zádori kft.
Cím:
8630 Balatonboglár Gyöngyvirág u. 2.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 20615311 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevık neve és címe (ország is): (adott esetben)
BALATON-ÚT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u 272/64. hrsz. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevık számától függıen több használandó)----------------------------------IV.11)
A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetıség esetén ez a szakasz
valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendı ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzıdés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerzıdés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetıség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetıség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerzıdéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerzıdéskötés idıpontja: 2012/04/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevı neve és címe
Hivatalos név: BALATON-ÚT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Klapka Gy. u 272/64. hrsz.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
IV.6) A szerzıdés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerzıdés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerzıdés végleges összértéke
Érték: 11811024 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínősíthetı alvállalkozók igénybevétele a szerzıdéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével
történı teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevı kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerinti minısítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott
esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevık neve és címe (ország is): (adott esetben)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevık számától függıen több használandó)----------------------------------IV.11)
A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetıség esetén ez a szakasz
valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendı ki.)------------------V. szakasz: kiegészítı információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzıdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
DDOP-2.1.1/D-09-2010-007.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetıleg a
Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/02/28 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerzıdéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a mőszaki leírás részeként
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az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának elıírásával (építési beruházás és
szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerzıdéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a mőszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az ajánlatkérı 2012. március 19-én tájékoztatta az ajánattevıket, hogy az összegezés megküldésének idıpontját 2012. március
23. napjára módosítja, figyelemmel arra, hogy az eljárást lezáró döntés meghozatalára 2012. március 22. napján került sor. Ennek
megfelelıen, a szerzıdéskötés idıpontja – így a teljesítés kezdı idıpontja is – 2012. április 2. napjára módosult.
V.3)
E hirdetmény feladásának idıpontja: 2012/04/17 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérı címei, amely nevében az ajánlatkérı a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)-----------------Vissza
Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5.
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fıoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás
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