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1.

Ajánlatkétő: Köľös-Maľos Nemzeti Patklgazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget

1.)

2. A'kőzbeszerzés tátgyaz Vállalkoásiszenődés a KEHOP-4.1'.0-1'5-201,6-00044 azonosító jelű
pá|ýzx ámogatasäbő| a Kardoslrúti Fehénó vlzgqjtajén ősi szikesek és szikestavak
vizhäztanásának helyreállítási munkai terve#si és kivitelezési feladatainak elláľására
3. Az e|játás megindításáta vonatkozó infotmáció: Az Ąänlaaételi felhívás 2077. rnájus 15.
napján közvetlenül megkĹildésre került a gazdaságí szereplők részére.
4. Hetyszín: PRoMTAL Fejlesztési Tanácsadó Zn. (szÁ|dle|y,1'123 Budapest, Alkotás u. 53., E
épület III. emelet)
5. Időpontz2017. május 30.napja 11o0 óra
6.

Iĺ jegyzőktinyv felvételekoq az ajáĺ|atok felbontásakoĺ ielenlévő személyek:

Ktilön jelenléti ív a|apján.

7. .ťĺszetződés tel|esítéséhezľendelkezésĺeálló

aĺyagi fedezet összegének ismeľtetése:
Aszeruődés teljesítéséhezrendelkezésre ällő anyagifedez.etösszege neŰő 64.566.929,- Ft.

8. Az aiánlattevők és benyúitott aiánlataik ismeľtetése a Kbt. 68. $ (4) bekezdés alapián:
Íł1ánlaĺJľlérő
lrcpviselője megálLapítja, hogy az ajln|atételi határidő |ejánáig 3 db ajánlat keri.ilt

beryłljrásra.
1. szárnű aián|at:

nÉrÉsDRÉNKörnyezewédelmi, Víz-

Aiánlattevő neve:

Kft.
és Mélyépítési

5630 Békés,Petőfi

Aiánlattevő székhelye:
1.

u.20.

nettó 48.990.000,- Ft +

Aiánlati fu (nettó foľint)

2. JőtáůIás váilalt idiĹtattaĺna (hónap)

(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapián

36

hónapnál kedvezőbb (magasabb)
vállalásesetén is a ponthatát felső lĺLatfuáĺľual'
azoÍlos pontszámot ad Aiánlatkérő. A Kbt.
77. s (1) bekezdése alapián az éttékelési
szempont megajánlható legalacsonyabb
éľtékeĹ2hőnap, a minimális méĺtéketel
nem &ő megaián|áls az aiánlat
éľvénytelenségét
eĺedményezi a l(bt. 73. s
(1) bekezdés e) oontia alaoián!)
3. A felhívás 13.3. M.l/l. pont szeđnti
teliesítésbebevont ,,építészeti-műszaki
teĺĺező" szakembeľ
alkalmassási
^z

36 hónap

24hónap

ÁFA

minimumkövetelményként megh atátozotton
(a iososultsápa megszerzéséhez sziikséges

szakmai gyakoľlati időn) felüti 266/2013.
(VII. 11.) Koľm. ĺendelet szeĺinti ,rvZ-TER''
kategóľiá|ú építészetĹműszakitenĺezői
jogosultság tnegszetzéséhezszükséges, a
266/2013. (uI. 11.) Koĺm. rendelet I.
mellékletének I. Tervezés 2. Rész F)
pontjában rneghatátozott gyakoľlatban
szeÍzett szakmai gvakoĺlata (hónap)

4. A felhívás 13.3. M.Uz pont

szeľinti
műszaki
vezető"
bevont,,felelős
teliesítésbe
alkalmassági
szakembet
^z megh
minimumkĺivetelményként
^táÍozotton
szükséses
ía ioposultsápa megszeĺzéséhez
szakmai gyakoľlati időn) felüli 266/2013.
(\ĄI. 11.) Korm. ľendelet szerinti ,,Mv-vZ"
kategótiájú szakági felelős műszaki vezetői
iogosultság rnegszetzéséhezszükséges, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
mellékleténekIV. Felelős műszaki vezetés 2.
Rész E) pontiában meghatátozott
gyakorlatban szeÍzett szakmai gyakoľlata
íhónao)

24lĺ'őnap

5. Hátrányos helyzetíímunkavállalók

tfő

a|kalĺnazása (fő)

6. Kivitelezés során keletkező

hulladék'

giingyöleg kezelésének színvonala

(a

hulladék, göngytileg táľolásának módja:
kevert tárolás- szabadban: keveft. zárt
uírolás : fai tánkén t elkiilönitett zíttlárolás\

@/|<głeĺ*.--záttł

tĺfuoŁĺs/ faitánként elkiilönített, záľt
tárolás

2. szźlmil aiánllatz

AQUA-GENERAL Kft.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
L.

[,iánl.ati ár (nettó foĺint)

2. J őtáilás

4200

Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.

nettó: 50 358 894,_ Ft +

vállalt időtatt'ama (hónap)

(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apiátĺ 36

hónapnál

kedvezőbb

(magasabb)
vállalásesetén is a ponthatát felső hatátával
azonos pontszámot ad Aiánlatkétő. A I(bt.
77. s (1) bekezdése alapián az éttékelési
szempont megaiánlható legalacsonyabb
értéket2lĺőnap. a minimális méľtéketel

24hőnap

ÁFA

nem éń

rnegaiánlás az aiźnlat
érvénytelenségét
eľedményezi a Kbt. 73. S
(1) bekezdés e) pontia alapián!)
3. A felhívás 13.3. M.1/1. pont szerinti
teliesítésbebevont ,,építészeti-miíszaki
alkalmassági
tefrĺező" szakember
minimumkövetelményként ^z
megh atátozotton
ía iogosultsága mepszetzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időn) felüli 266/201j.
(VII. 11.) Kotm. ľendelet szerinti,,VZ_TER''
kategótiájú építészetĹműszakitenezői

105

hónap

iogosultság megszetzéséhez szükséges, a
266/2013. (VII. 11.) Korm" rendelet 1.
mellékletének I. Tervezés 2. Rész F)

pontiában tneghatátozott

gyakorlatban
(hónap)
gvakorlata
szeÍzett szakmai
4. A felhívás 13.3. M.l/z pont szeľinti
teliesítésbebevont rrfelelős műszaki vezető"
szakembeľ ^z
alkalmassági
megh atátozotton
minimumkiivetelményként
(a iososultsása messzeĺzéséhezszĺikséses
szakmai wakotlati időn) felüli 26(r/20t3.
(uI. 11.) Kotm. tendelet szeđnti,,Mv-vz''
kategóriáiú szakági felelős műszaki vezetői

56 hónap

jogosultság megszezéséhez szükséges, a
266/2013. (uI. 11.) Koľm. ĺendelet 1,.
mellékleténekIV. Felelős mííszaki vezetés 2.

Rész E)

pontiában

meghatźnozott
gyakoľlatban szeÍzett szakmai gyakoľlata
(hónap)

5. Hátĺányos helyzetií munkavállalók
a|kalmazátsa (fő)

6. Kivitelezés sotán keletkező

0fő

hulladék'

gtingyöleg kezelésénekszínvonala (a
hulladék, giingyöleg tá,ĺolásának módja:
kevert tárolás. szabadban; kevert. záÍt

faitánként elktilönített, záttt tőtollás

tárolás :faitínként elkíilöníte tt. zárt tátolás\

3. szátmű aiźnlatz

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő székhelye:
1. Aián|ati ár (nettó

fodnt)

FUTIzo Koĺlátolt Felelősségű
Táĺsaság

5700 Gyula, Siórét 40/^

nettó 49 409 587 Ft +

ÁFA

2. Jotá|lás válla|t időtattama (hónap)

(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apián 36
kedvezőbb (magasabb)
hónapnál

vállalásesetén is a ponthatáľ felső ľĺratátávalazonos pontszámot ad lĺiáĺlatkétő.A Kbt.
77. s (1) bekezdése a|apján az értékelési
szempont megaiánlható legalacsonyabb
éľtékeLZhőnap, a minimális mértéket el
ajánlat
nem éń negajánlráls
^z
Kbt.
73. s
a
eredményezi
érvénytelenségét
í1) bekezdés e) oontia alapián!)
3. A felhívás 13.3. M.1'/l. pont szeĺinti
teljesítésbebevont ,,építészeti-miíszaki
teĺĺező"szakembeľ ^z alkalmassági
minimumkövetelményként meghatáľo zotton
ía ioposultsása tnepszetzéséhezsziikséeęq
szakmai gyakorlati időn) felüli 266/201j.
(WI. 11.) Koľm. ĺendelet szeĺinti
'rvz-TER''
tewezői
kategóĺiájú építészeti-műszaki
jogosultság megszeĺzéséhezsziikséges, a
266/2013. (uI. 11.) Koľm. ĺendelet 1'.
mellékleténekI. Teľvezés2. Rész F)
pontiában meghatáľozott gyakoĺlatban
szeÍzett sza|<rnai wakoľlata (hónao)
4. A felhívás 13.3. M.l/z pont szeĺinti
teliesítésbebevont,,felelős műszaki vezető)'
alkalmassági
az
szakember
zottotl
meghatáĺo
minimumktivetelményként
ía ioposultsá'ga megszeľzéséhezsziikséses

36 hónap

24ľl'őĺap

szakmai gTakoĺlati időn) felüli 266/2013.

(uI. 11.) Korm. ĺendelet szerinti ,,Mv-vz"
kategóĺiáiú szakági felelős műszaki vezetői
iogosultság megszetzéséhezsziikséges, a
266/2013.. (uI. 11.) Koĺm. ľendelet 1.

24hőĺap

mellékleténekIV. Felelős műszaki vezetés 2.
Rész E) pontiában rneghatátozott
gyakoľlatban szeÍzett szakmai gyakoflata
(hónap)

5. Hátĺányos helyzetű

munkavállalók

0fő

a|kalmazása (fő)

6. Kivitelezés soĺán keletkező

hulladék,

göngyöleg kezelésénekszínvonala (a
hulladék, göngyöleg tánolásának módia:
kevet tátolás. szabadban; kevert. zárt
tárolás: faitánkén t elkiilönített. zárt aírc@

k. m. f

faitánként elkiilönített, zátt táĺolás

'
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Felelósakkreditáltkózbeszerzésiszaktanácsacĺc
Dr. Hetzl Norbert
Lajstromszám: 00038

::{írffi*ffiu

TELENLÉTI Ív
KözBEszE Rz És I ELJÁRÁs BAN AJÁNLÄT
1.

Aiánlatkéľő: Kötös_Matos

Nemzeti Patklgazgatőság

oK B

oNTÁsÁnÓr

(5540 Szarvas, Anna-liget 1.)

A kiizbeszezés tätgyĺzYáł|Ia\kozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2076-00044 azonosító jelű
páIyázat támogatásábőI a Kardoskúti Fehéĺtóuzgyujtőjéĺ ősi szikesek és szikestavak
vtzháztatasának heýeállltásĺmunkái tervezési és kivitelezési feladatainakel]atasán
2.

3. lu eliátős megindítására vonatkoző inÍotmálciő: Az ajźnlattétehfelhívás 2077. rnáĄus 75.
ĺapján közvetleniil megkiildésre kertiłt a gazdaság1' szereplők tészéte.
4. Helyszín: PROVITAI Fejlesztési Taĺácsadő Ztt. (szé|ůleby: 1123 Budapest' Alkotás u. 53.,
éptiłetIII. emelet)
5. Időpont:2077. május 30. nzpja 77.00 őĺa

elenlévők:

Nvomtatott név

Szervezet
AjáĺIatk&ő képvis eletében

PROVITÁL Fejlesztési

ÁJáitás

:

dĺ. Hetzl Norbet

Tanácsadő Ztt.

Aiánlattevő:
Ajánlattevő:
Aiánlattevő:
Aiánlattevő:
Aiánlattevő:

k.m.f.

Felelós akkreditált ktjzbeszerzesi
szaktanäcsadc
Dr. Hetzl Norbert
Lajstromszám; ooo38
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