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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.jaszfelsoszentgyorgy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 57520020Fax:Telefon:E-mail:

KárolynéKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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:16712/2018  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Jászfelsőszentgyörgy Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000496412018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat EKRSZ_
13854986

Jászfelsőszentgyörgy HU322 5111

Fő Út 57

Zelenai Tibor

jaszfelsoszgyorgy1@invitel.hu +36 704596978



EKR000496412018

45240000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítéseII.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

II.1.4) A közbeszerzés rövid 
ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45240000-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000496412018Hivatkozási 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.

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése

Építési beruházás

„Jászfelsőszentgyörgy község települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP-2.1.3-15 
kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítandó települési belvízelvezető rendszer létesítésére”
című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a község belterületén 
megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése az alábbi helyszíneken: - Fő utca (
745 hrsz., 710 hrsz.) - Lőrinckátai út (40 hrsz.) - Jókai Mór utca (757 hrsz., 758 hrsz.) - Citera utca (
747/5 hrsz.) - Dankó Pista utca (781 hrsz., 14 hrsz.) - Malom utca (173 hrsz.) - Kossuth L. utca (170 
hrsz.) A kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a hatályos 
jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű 
megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (vízi létesítmény 
építése) –az érintett munkák vonatkozásában - rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

HUF



EKR000496412018
IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.9) További információ:

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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 leírása:

NemOpciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

„Jászfelsőszentgyörgy község települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukcióban 
megvalósítandó települési belvízelvezető rendszer létesítésére” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
a község belterületén megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése az alábbi helyszíneken: - Fő utca (745 hrsz., 710
hrsz.) - Lőrinckátai út (40 hrsz.) - Jókai Mór utca (757 hrsz., 758 hrsz.) - Citera utca (747/5 hrsz.) - Dankó Pista utca (781 hrsz., 14 hrsz
.) - Malom utca (173 hrsz.) - Kossuth L. utca (170 hrsz.) A kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a
hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében
, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (vízi létesítmény építése) –az érintett munkák vonatkozásában - rendeltetésszerű 
használatra alkalmas legyen.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Fő utca (745 hrsz 710 hrsz.)Lőrinckátai út (40 hrsz.)Jókai Mór utca (757 hrsz758 hrsz.) Citera utca (747/
5 hrsz.)Dankó Pista utca (781 hrsz14 hrsz.)Malom utca (173 hrsz.)Kossuth L.u (170hrsz)

Igen

Igen

Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb 
szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat 
értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásá

30

Igen

Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 70

Nem

Nem

Nem

Igen
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V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:0A szerződés száma:

Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítéseElnevezés:

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

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

Nem

Nem

Nem

Nem

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint - Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánította az eljárást, mert a rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel
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V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:



EKR000496412018

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

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

11272481216Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

István király Út 19-21Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:JászapátiVáros:MagyarországOrszág:5130Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
23072525

Nemzeti azonosítószámV Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda 
Kft

Hivatalos név:

13634405242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtóEgyéb cím adatok:

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1089Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
98350171

Nemzeti azonosítószámJász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

11024893203Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kiskőrösi Út 16Egyéb cím adatok:

HU331NUTS-kód:KecskemétVáros:MagyarországOrszág:6000Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
64929785

Nemzeti azonosítószámÉkisz Építőipari KftHivatalos név:

11896447215Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bujtos Út 14.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:NyíregyházaVáros:MagyarországOrszág:4400Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
84228415

Nemzeti azonosítószámKELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

10452556244Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kenyérgyári Út 1/E.Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:GödöllőVáros:MagyarországOrszág:2100Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
14226911

Nemzeti azonosítószámPenta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

HU323
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2018.09.12 Szűcs Ilona Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

(A rendszer automatikusan tölti)2018.09.12

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

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:

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




