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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)
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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:4492/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Vizesblokk családbarát felújítása strandokonKözbeszerzés 
tárgya:
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000101572021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://szechenyiprojekt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 306590863Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kozbeszerzoitanacsadas.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 306590863Telefon:E-mail: drkarsaieva@kozbeszerzesi-
tanacsado.hu

Széchenyi Projekt Előkészítő és Lebonyolító 
Szolgáltatást Nyújtó Betéti Társaság

25313536106

Szamos Utca 5/A 4. em. 16.

Szeged HU333 6723

Karsai Éva

szechenyi2020projektbt@gmail.
com

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Üzemeltetés

Vizesblokk családbarát felújítása strandokon

Építési beruházás

Vizesblokk családbarát felújítása strandokon 3 részajánlattételi körben: Újhelyi strand, Aranypart és Nagystrand. A 
tervezett kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött tevékenység. Amennyiben a bontás során veszélyes hulladék keletkezik, 
annak elszállításáról és ártalmatlanításáról Ajánlatkérő gondoskodik saját költségén!  
Ajánlattevői feladat azonban ezeknek gyűjtése Ajánlatkérő által biztosított konténerbe-, vagy big-bag zsákba! 
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen 
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A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.Kialakítandó helyiségek 57,41 nm, építészeti tervdokumentáció 
szerint.  
Alapozás:monolit lemezalap rövid, fúrt cölöpökre ültetve, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve. 
Felmenő teherhordó falak:25 cm égetett kerámia falszerkezet készül, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak 
megfelelően építve. Kiinduló határfeszültség:0,5 N/mm2; tűzáll. hat. ért.: D REI 30 
Födémszerkezet nem készül 
Kiváltók, koszorúk, áthidalók: az építési rendszer elemei, technológiai utasításnak megfelelően építve 
Tetőszerkezet:az új tetőszerkezet, talpszelemenekre rögzített,  félnyeregtetős fedélszék  alacsony hajlásszöggel.  Az összes beépített 
faanyag minősége I.o. F56 fenyőfa. A faanyagot láng- és gombamentesítő szerrel kezelni kell. 
Héjazat:korcolt fémlemez fedés készül, antracit színben, technológiai utasításnak megfelelően építve 
Válaszfalak:10 cm vastag tégla válaszfalak, nyomószilárdság 5,0 N/mm2, tűzállósági határérték EI 60, illetve 2 
cm MDF lapokból épített elválasztófalak 2,40 m magassággal 
Lépcső nem készül 
Nyílászárók: szabvány méretű műanyag ajtók, ablakok, antracit színben U=1,0 W/m2K, 2 rétegű üvegezéssel. A női és férfi wc-ben 
nem teljes falmagasságú, szellőzést biztosító, utólagosan szerelhető MDF lapokból készült ajtók kerülnek beépítésre, melyek méretei 
megfelelnek az OTÉK 62§ (4) bekezdésében foglaltaknak 
Vakolatok: nemesvakolat készül 1,5 mm-es szemcsemérettel, törtfehér színben, dörzsölt felületi struktúrával 
Bádogos munkák:a tetőfedés anyagából készített ereszcsatorna, antracit színben 
Szigetelések:talajnedvesség elleni vízszigetelés - 2 rtg. bit. vastaglemez (4 mm vtg.), 
használati víz elleni szegetelés - 2 rtg. kent szigetelés, 
hőszigetelés - talajon fekvő padlóban 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés, tűzv. bes.: E , hőv. tény.: 
0,039 W/mK, 
tetőszerkezet hőszigetelés 15 + 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés; tűzv. bes.: A1; hőv. tény.: 0,04 
W/mK; névleges testsűrűség: 50 kg/m3 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Újhelyi Strand vizesblokk felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés 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)

HUFPénznem:

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)

102 241 596Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

értelmezendők! Az egyes részajánlattételi köröknél a közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.Amennyiben a 
dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki 
engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

8600 Siófok, Újhelyi strand 6976 hrsz - 8600 Siófok Szigligeti utca 2.
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Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Burkolatok:burkolatok az egész épületre vonatkozóan: csúszásmentes greslap padlóburkolat, a falburkolat 2,10 
m-ig készül, járda és lejtő burkolata térkő burkolat 
Épületlakatos szerkezetek nem készül 
Épületgépészet:komplett új épületgépészeti rendszer épül a közmű csatlakozásoktól a szaniterekig. (ivóvíz, szennyvíz) Az épület 
önálló használati melegvíz előállító berendezést kap. Fűtés nem létesül. 
Villamos szerelés:komplett új épületvillamossági rendszer épül a közmű csatlakozástól, a főelosztón át világító testek, kapcsolókig, 
dugaljakig. A használati melegvíz előállító berendezés energia ellátása szükséges. 
Festés, mázolás: 
Külső faszerkezetek színtelen vastaglazúros felületkezeléssel készülnek 
Belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építtető által meghatározott színű diszperziós festés 3 rétegben. 
Főbb mennyiségi mutatók: 
1. Felvonulási létesítmények 
2. Zsaluzás és állványozás: Falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 73,62 m2,  Belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 35 m2 
- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 125 m2 
3. Irtás, föld- és sziklamunka: Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 8 m3,Talajjavító réteg készítése 
vonalas létesítményeknél 10 m3,Járóút készítése 50 m2,Tömörítés 10 m3 
4. Mélyalapozás:Helyben készített, béléscsövezett, fúrt vasbeton cölöp készítése, függőlegesen 186 m 
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 1,4 t,Beton aljzat 
készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból 7,6 m3,Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny 
vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig (C20/25 - 
X0v(H) - 24 - F3 – CEM) 3,5 m3, Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig 8,93 m3 
6. Előregyártott épületszerkezeteti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 61 db 
7. Falazás és egyéb kőműves munkák:Teherhordó és kitöltő falazat készítése 125 m2,Válaszfal építése 40 m2 
8. Ácsmunka:Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 87,45 m2, Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan 
alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 95 m2,Deszkázás 87,45 m2 
9. Vakolás és rabicolás:450 m2 
10. Szárazépítés: 73 m3 
11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: Padlóburkolat készítése 76 m2 
12. Bádogozás:Sávos szalagfedések; 87,45  
13. Fa és műanyag szerkezet elhelyezése:Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 14 db,Táblák felszerelése, lakóházi névjegyzék, 
hirdető és figyelmeztető tábla 6 db,Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal 90 m,Válaszfal rendszer 
moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal 6 db,Szerelt fülkerendszer, lábakkal, öltöző-, WC- és zuhanyfülkék kialakításához, 
kompletten 24 m2 
14. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése: Ipari redőnykapu szerelése 2 db 
15. Felületképzés:Belső festéseknél felület felület glettelése 250 m2, Diszperziós festés 250 m2 
16. Szigetelés:76 m2 
17. Kőburkolat készítése:Térburkolat készítése 60 m2,Térburkolathoz alap készítése 9 m3,Kiemelt szegély készítése46 m 
18. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 
- Wc kialakítás 8 db 
- Mosdó kialakítása 9 db 
- Vizelde kialakítása 4 db 
- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 1 db 
19. Épületen belüli "FE" elosztó szerelése 
20. Épületen villamos szerelés 
 
 
 
 

Igen

1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 
hónap)

10

2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék 
folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal 
feltöltésének vállalása (Igen/Nem)

10

3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölésének vállalása (Igen/Nem)

10

Nem
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A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza. Kialakítandó helyiségek 57,41 nm, építészeti tervdokumentáció 
szerint.  
Alapozás:monolit lemezalap rövid, fúrt cölöpökre ültetve, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve. 
Felmenő teherhordó falak:25 cm égetett kerámia falszerkezet készül, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak 
megfelelően építve. Kiinduló határfeszültség:0,5 N/mm2; tűzáll. hat. ért.: D REI 30 
Födémszerkezet nem készül 
Kiváltók, koszorúk, áthidalók: az építési rendszer elemei, technológiai utasításnak megfelelően építve 
Tetőszerkezet:az új tetőszerkezet, talpszelemenekre rögzített,  félnyeregtetős fedélszék  alacsony hajlásszöggel.  Az összes beépített 
faanyag minősége I.o. F56 fenyőfa. A faanyagot láng- és gombamentesítő szerrel kezelni kell. 
Héjazat:korcolt fémlemez fedés készül, antracit színben, technológiai utasításnak megfelelően építve 
Válaszfalak:10 cm vastag tégla válaszfalak, nyomószilárdság 5,0 N/mm2, tűzállósági határérték EI 60, illetve 2 
cm MDF lapokból épített elválasztófalak 2,40 m magassággal 
Lépcső nem készül 
Nyílászárók: szabvány méretű műanyag ajtók, ablakok, antracit színben U=1,0 W/m2K, 2 rétegű üvegezéssel. A női és férfi wc-ben 
nem teljes falmagasságú, szellőzést biztosító, utólagosan szerelhető MDF lapokból készült ajtók kerülnek beépítésre, melyek méretei 
megfelelnek az OTÉK 62§ (4) bekezdésében foglaltaknak 
Vakolatok: nemesvakolat készül 1,5 mm-es szemcsemérettel, törtfehér színben, dörzsölt felületi struktúrával 
Bádogos munkák:a tetőfedés anyagából készített ereszcsatorna, antracit színben 
Szigetelések:talajnedvesség elleni vízszigetelés - 2 rtg. bit. vastaglemez (4 mm vtg.), 
használati víz elleni szegetelés - 2 rtg. kent szigetelés, 
hőszigetelés - talajon fekvő padlóban 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés, tűzv. bes.: E , hőv. tény.: 
0,039 W/mK, 
tetőszerkezet hőszigetelés 15 + 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés; tűzv. bes.: A1; hőv. tény.: 0,04 
W/mK; névleges testsűrűség: 50 kg/m3 
Burkolatok:burkolatok az egész épületre vonatkozóan: csúszásmentes greslap padlóburkolat, a falburkolat 2,10 
m-ig készül, járda és lejtő burkolata térkő burkolat 
Épületlakatos szerkezetek nem készül 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Aranypart vizesblokk felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. ponthoz a teljesítés határideje a II.1.5. pont alapján 2021.05.10. A részajánlattételi köröknél a II.2.7 pontban megadott 60 
nap csak tájékoztató jellegű, a teljesítés a készre jelentéssel megtörténik, amelynek határideje 2021.05.10. lásd szerződés-tervezetben 
foglaltakat.

II.2.9) További információ:

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

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

704.Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium: Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

8600 Siófok, Aranypart 3778/31 hrsz - 8600 Siófok Vas Gereben u. északi vége, Aranypart kijelölt 
szabadstrand
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Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Épületgépészet:komplett új épületgépészeti rendszer épül a közmű csatlakozásoktól a szaniterekig. (ivóvíz, szennyvíz) Az épület 
önálló használati melegvíz előállító berendezést kap. Fűtés nem létesül. 
Villamos szerelés:komplett új épületvillamossági rendszer épül a közmű csatlakozástól, a főelosztón át világító testek, kapcsolókig, 
dugaljakig. A használati melegvíz előállító berendezés energia ellátása szükséges. 
Festés, mázolás: 
Külső faszerkezetek színtelen vastaglazúros felületkezeléssel készülnek 
Belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építtető által meghatározott színű diszperziós festés 3 rétegben. 
Főbb mennyiségi mutatók: 
1. Felvonulási létesítmények 
2. Zsaluzás és állványozás: Falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 73,62 m2,  Belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 35 m2 
- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 125 m2 
3. Irtás, föld- és sziklamunka: Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 8 m3,Talajjavító réteg készítése 
vonalas létesítményeknél 10 m3,Járóút készítése 50 m2,Tömörítés 10 m3 
4. Mélyalapozás:Helyben készített, béléscsövezett, fúrt vasbeton cölöp készítése, függőlegesen 186 m 
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 1,4 t,Beton aljzat 
készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból 7,6 m3,Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny 
vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig (C20/25 - 
X0v(H) - 24 - F3 – CEM) 3,5 m3, Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig 8,93 m3 
6. Előregyártott épületszerkezeteti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 61 db 
7. Falazás és egyéb kőműves munkák:Teherhordó és kitöltő falazat készítése 125 m2,Válaszfal építése 40 m2 
8. Ácsmunka:Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 87,45 m2, Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan 
alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 95 m2,Deszkázás 87,45 m2 
9. Vakolás és rabicolás:450 m2 
10. Szárazépítés: 73 m3 
11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: Padlóburkolat készítése 76 m2 
12. Bádogozás:Sávos szalagfedések; 87,45  
13. Fa és műanyag szerkezet elhelyezése:Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 14 db,Táblák felszerelése, lakóházi névjegyzék, 
hirdető és figyelmeztető tábla 6 db,Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal 90 m,Válaszfal rendszer 
moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal 6 db,Szerelt fülkerendszer, lábakkal, öltöző-, WC- és zuhanyfülkék kialakításához, 
kompletten 24 m2 
14. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése: Ipari redőnykapu szerelése 2 db 
15. Felületképzés:Belső festéseknél felület felület glettelése 250 m2, Diszperziós festés 250 m2 
16. Szigetelés:76 m2 
17. Kőburkolat készítése:Térburkolat készítése 60 m2,Térburkolathoz alap készítése 9 m3,Kiemelt szegély készítése46 m 
18. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 
- Wc kialakítás 8 db 
- Mosdó kialakítása 9 db 
- Vizelde kialakítása 4 db 
- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 1 db 
19. Épületen belüli "FE" elosztó szerelése 
20. Épületen villamos szerelés 
 
 
 
 

Igen

1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 
hónap)

10

2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék 
folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal 
feltöltésének vállalása (Igen/Nem)

10

3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölésének vállalása (Igen/Nem)

10

Nem

Igen
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A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza. Kialakítandó helyiségek 57,41 nm, építészeti tervdokumentáció 
szerint.  
Alapozás:monolit lemezalap rövid, fúrt cölöpökre ültetve, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve. 
Felmenő teherhordó falak:25 cm égetett kerámia falszerkezet készül, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak 
megfelelően építve. Kiinduló határfeszültség:0,5 N/mm2; tűzáll. hat. ért.: D REI 30 
Födémszerkezet nem készül 
Kiváltók, koszorúk, áthidalók: az építési rendszer elemei, technológiai utasításnak megfelelően építve 
Tetőszerkezet:az új tetőszerkezet, talpszelemenekre rögzített,  félnyeregtetős fedélszék  alacsony hajlásszöggel.  Az összes beépített 
faanyag minősége I.o. F56 fenyőfa. A faanyagot láng- és gombamentesítő szerrel kezelni kell. 
Héjazat:korcolt fémlemez fedés készül, antracit színben, technológiai utasításnak megfelelően építve 
Válaszfalak:10 cm vastag tégla válaszfalak, nyomószilárdság 5,0 N/mm2, tűzállósági határérték EI 60, illetve 2 
cm MDF lapokból épített elválasztófalak 2,40 m magassággal 
Lépcső nem készül 
Nyílászárók: szabvány méretű műanyag ajtók, ablakok, antracit színben U=1,0 W/m2K, 2 rétegű üvegezéssel. A női és férfi wc-ben 
nem teljes falmagasságú, szellőzést biztosító, utólagosan szerelhető MDF lapokból készült ajtók kerülnek beépítésre, melyek méretei 
megfelelnek az OTÉK 62§ (4) bekezdésében foglaltaknak 
Vakolatok: nemesvakolat készül 1,5 mm-es szemcsemérettel, törtfehér színben, dörzsölt felületi struktúrával 
Bádogos munkák:a tetőfedés anyagából készített ereszcsatorna, antracit színben 
Szigetelések:talajnedvesség elleni vízszigetelés - 2 rtg. bit. vastaglemez (4 mm vtg.), 
használati víz elleni szegetelés - 2 rtg. kent szigetelés, 
hőszigetelés - talajon fekvő padlóban 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés, tűzv. bes.: E , hőv. tény.: 
0,039 W/mK, 
tetőszerkezet hőszigetelés 15 + 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés; tűzv. bes.: A1; hőv. tény.: 0,04 
W/mK; névleges testsűrűség: 50 kg/m3 
Burkolatok:burkolatok az egész épületre vonatkozóan: csúszásmentes greslap padlóburkolat, a falburkolat 2,10 
m-ig készül, járda és lejtő burkolata térkő burkolat 
Épületlakatos szerkezetek nem készül 
Épületgépészet:komplett új épületgépészeti rendszer épül a közmű csatlakozásoktól a szaniterekig. (ivóvíz, szennyvíz) Az épület 
önálló használati melegvíz előállító berendezést kap. Fűtés nem létesül. 
Villamos szerelés:komplett új épületvillamossági rendszer épül a közmű csatlakozástól, a főelosztón át világító testek, kapcsolókig, 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Nagystrand vizesblokk felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. ponthoz a teljesítés határideje a II.1.5. pont alapján 2021.05.10. A részajánlattételi köröknél a II.2.7 pontban megadott 60 
nap csak tájékoztató jellegű, a teljesítés a készre jelentéssel megtörténik, amelynek határideje 2021.05.10. lásd szerződés-tervezetben 
foglaltakat.

II.2.9) További információ:

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

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

704.Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Nem

Nem

Nem

Nem

8600 Siófok, Nagystrand 6747 hrsz - 8600 Siófok Petőfi sétány 3.
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704.Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

dugaljakig. A használati melegvíz előállító berendezés energia ellátása szükséges. 
Festés, mázolás: 
Külső faszerkezetek színtelen vastaglazúros felületkezeléssel készülnek 
Belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építtető által meghatározott színű diszperziós festés 3 rétegben. 
Főbb mennyiségi mutatók: 
1. Felvonulási létesítmények 
2. Zsaluzás és állványozás: Falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 73,62 m2,  Belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 35 m2 
- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 125 m2 
3. Irtás, föld- és sziklamunka: Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 8 m3,Talajjavító réteg készítése 
vonalas létesítményeknél 10 m3,Járóút készítése 50 m2,Tömörítés 10 m3 
4. Mélyalapozás:Helyben készített, béléscsövezett, fúrt vasbeton cölöp készítése, függőlegesen 186 m 
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 1,4 t,Beton aljzat 
készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból 7,6 m3,Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny 
vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig (C20/25 - 
X0v(H) - 24 - F3 – CEM) 3,5 m3, Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig 8,93 m3 
6. Előregyártott épületszerkezeteti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 61 db 
7. Falazás és egyéb kőműves munkák:Teherhordó és kitöltő falazat készítése 125 m2,Válaszfal építése 40 m2 
8. Ácsmunka:Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 87,45 m2, Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan 
alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 95 m2,Deszkázás 87,45 m2 
9. Vakolás és rabicolás:450 m2 
10. Szárazépítés: 73 m3 
11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: Padlóburkolat készítése 76 m2 
12. Bádogozás:Sávos szalagfedések; 87,45  
13. Fa és műanyag szerkezet elhelyezése:Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 14 db,Táblák felszerelése, lakóházi névjegyzék, 
hirdető és figyelmeztető tábla 6 db,Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal 90 m,Válaszfal rendszer 
moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal 6 db,Szerelt fülkerendszer, lábakkal, öltöző-, WC- és zuhanyfülkék kialakításához, 
kompletten 24 m2 
14. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése: Ipari redőnykapu szerelése 2 db 
15. Felületképzés:Belső festéseknél felület felület glettelése 250 m2, Diszperziós festés 250 m2 
16. Szigetelés:76 m2 
17. Kőburkolat készítése:Térburkolat készítése 60 m2,Térburkolathoz alap készítése 9 m3,Kiemelt szegély készítése46 m 
18. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 
- Wc kialakítás 8 db 
- Mosdó kialakítása 9 db 
- Vizelde kialakítása 4 db 
- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 1 db 
19. Épületen belüli "FE" elosztó szerelése 
20. Épületen villamos szerelés 
 
 
 
 

Igen

1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 
hónap)

10

2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék 
folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal 
feltöltésének vállalása (Igen/Nem)

10

3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölésének vállalása (Igen/Nem)

10

Nem

Igen

Nem
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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

(KÉ-szám/évszám)

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

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

Innovációs partnerség

Versenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A II.2.7. ponthoz a teljesítés határideje a II.1.5. pont alapján 2021.05.10. A részajánlattételi köröknél a II.2.7 pontban megadott 60 
nap csak tájékoztató jellegű, a teljesítés a készre jelentéssel megtörténik, amelynek határideje 2021.05.10. lásd szerződés-tervezetben 
foglaltakat.

II.2.9) További információ:

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

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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

NemValószínűsíthető 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)

HUFPénznem:

34 147 246A szerződés/rész végleges összértéke:

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

29 400 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:14260520242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703751109Telefon:iroda@karizmaep.huE-mail:

Kőrösi Csoma Sándor Út 6/cEgyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1102Postai irányítószám:

Postai cím:

14260520242Nemzeti azonosítószámKarizma-Bau Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.03.10V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Újhelyi Strand vizesblokk felújításRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

Igen
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HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1102Postai irányítószám:

Postai cím:

14260520242Nemzeti azonosítószámKarizma-Bau Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.03.10V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - Aranypart vizesblokk felújításRész száma, elnevezése:

14345098243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Matróz Utca 15.Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1213Postai irányítószám:

Postai cím:

14345098243Nemzeti azonosítószámD & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

14260520242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kőrösi Csoma Sándor Út 6/cEgyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1102Postai irányítószám:

Postai cím:

14260520242Nemzeti azonosítószámKarizma-Bau Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.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:

Igen
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14260520242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kőrösi Csoma Sándor Út 6/CEgyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1102Postai irányítószám:

Postai cím:

14260520242Nemzeti azonosítószámKarizma-Bau Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.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

NemValószínűsíthető 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)

HUFPénznem:

33 996 693A szerződés/rész végleges összértéke:

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

29 400 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:14260520242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703751109Telefon:iroda@karizmaep.huE-mail:

Kőrösi Csoma Sándor Út 6/CEgyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető 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)

HUFPénznem:

34 097 657A szerződés/rész végleges összértéke:

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

29 400 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:14260520242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703751109Telefon:iroda@karizmaep.huE-mail:

Kőrösi Csoma Sándor Út 6/CEgyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1102Postai irányítószám:

Postai cím:

14260520242Nemzeti azonosítószámKarizma-Bau Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.03.10V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - Nagystrand vizesblokk felújításRész száma, elnevezése:

14345098243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Matróz Utca 15.Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1213Postai irányítószám:

Postai cím:

14345098243Nemzeti azonosítószámD & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

Igen
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NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

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

2021.02.11

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

14345098243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Matróz Utca 15.Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1213Postai irányítószám:

Postai cím:

14345098243Nemzeti azonosítószámD & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

14260520242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kőrösi Csoma Sándor Út 6/CEgyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1102Postai irányítószám:

Postai cím:

14260520242Nemzeti azonosítószámKarizma-Bau Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.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:
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.03.17

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

1) Az eljárás során alkalmazásra került a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdése, amely alapján az alábbi ajánlat bírálatára nem került sor az 
1., 2. és 3. részajánlattételi körben: 
Ajánlattevő neve: D & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1213 Budapest Matróz Utca 15. 
Adószáma: 14345098-2-43 
 
Rész neve: Újhelyi Strand vizesblokk felújítás (1) 
1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap): 0 
2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő 
folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem): Igen 
3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem): 
Igen 
4. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 51 343 592 
 
Rész neve: Aranypart vizesblokk felújítás (2) 
1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap): 0 
2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő 
folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem): Igen 
3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem): 
Igen 
4. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 51 343 592 
 
 
Rész neve: Nagystrand vizesblokk felújítás (3) 
1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap): 0 
2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő 
folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem): Igen 
3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem): Igen 
4. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 51 343 592 
 
2) Részajánlattételi körönként a rendelkezésre álló keret az alábbiak szerint alakul: 
1. rész - Újhelyi Strand vizesblokk felújítás esetében a 2020.12.09-én kelt KFE-00268-9/2022 iktszámú, a Kisfaludy Strandfejlesztési 
Konstrukció IV. ütem című pályázati felhívásra  benyújtott STR4-0001 projekt azonosítójú támogatói okirat alapján nettó 29.400.000,-
Ft. 
2. rész - Aranypart vizesblokk felújítás a 2020.12.09-én kelt KFE-00269-9/2022 iktszámú, a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. 
ütem című pályázati felhívásra  benyújtott STR4-0002 projekt azonosítójú támogatói okirat alapján nettó 29.400.000,-Ft. 
3. rész - Nagystrand vizesblokk felújítás esetében a 2020.12.09-én kelt KFE-00270-9/2022 iktszámú, a Kisfaludy Strandfejlesztési 
Konstrukció IV. ütem című pályázati felhívásra  benyújtott STR4-0003 projekt azonosítójú támogatói okirat alapján nettó 29.400.000,-
Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat tekintetében mindhárom részajánlattételi körben a nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 
meghaladja a rendelkezésre álló keretet az Ajánlatkérő nevében eljáró személy döntése alapján a rendelkezésre álló keret 
kiegészítésre kerül saját forrásból.  

VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
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