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Vissza

Hirdetmény
közbeszerzési Értesítő száma:

Ajánlatkéró:

Nyertes ajánlattevő:

Teljesítés helye:

Beszerzés tárgya:

Eliárás fajtája:

Hirdetmény típusa:

CPV kód:

közzététel dátuma:

Iktatószám:

Aj ánlattételi/részvételi j elentkezési
határidő:

Ajánlatkéró típusa:

Ajánlatkérő fó tevékenységi köre:

Rövid taftalom:

Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

l ..melléklet az512009, (III.31.) IRM rendelethez
KOZBESZERZESI ERTESITO
A,Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 l 336 7751;06 l 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http:/iwww.kozbeszerzes.hu
táiékoztatő
az eljár ás eredm ényéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A h irdetmény kézhezv ételének dátum a
Kli nyilvántartási,szám
I. SZAKASZ: AJANLATKERO
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Balaton-parti Fenntartó és FIasznosító Kft
Postai cim: Petóli sétány 3,
Város/Község: Siófbk
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzett,. Dr. Baráth István igazgató
Telefon: 84l310-327
E-mail : info@balaton-parti.hu

http://www .kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/O/ertesitoHirdetmenyProperlies?objectID... 2010,IL24.
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Fax 84l3l1-753
Az ajánlatkér ő általános cím e (URL) :

A felhasználói oldal címe (URL):
L2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintú

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szeryezetíKbt.22. § (2) bekezdés,24l. § b|c) pont]

Közjogi szervezeí

Egyéb
I.3 ,) Az aianlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/Vl fejezete szerinti ajánlatkérók esetén

Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem
szociális védelem
Közrend és biztonság

x szabadidó, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek

Egléb (nevezze meg):

Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. feiezetelYll. felezete szerinti ajánlatkérők esetén

Yiz
[Kbt. 163. § (l) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163, § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hóenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163, § (l) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt, 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (l) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (l) bek. bb) pont]

Kikötói tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek,d) pont]
I.4.)

Az aiánlatkéró más ajanlatkérők nevében folytatja-e |e akőzbeszerzési eljárást? nem

Il. SZAIGSZ: A SZERZÓDÉs rÁncy.q
II.1) Meghatározás
il.1 . 1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

DDOP-2009-2.1. l.D - kivitelező
II. 1.2) A szerzódés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt akategőriátválassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy

szolgáltatás _, amelyik a leginkább megfele1 a szerződés vagy közbeszerzés(ek) targyának)

a)
Epítési beruházás

x kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközze|, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Epítési koncesszió
A teljesítés helye
Siófoki Nagystrand, 8600 Sióíbk, Petőfi sétány 3.

Hrsz.6'747
NUTS-kód Hu232
b)

Árubeszerzés
Adásvétel
Lizing

http://www.kozbeszerzes,hu/lid/ertesito/pid/O/ertesitoHirdetmenyProperties?objectlD.., 2010.II.24.
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Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye
NUTS-kód
c)

Szolgáltatás
Szol gáltatási kate gória száma

i_'ü:í."rrrtiaifJa.i tut.g;riákat lásd a Kbt. 3. és 4, mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

Page 3 ot ó

A teljesítés helye
NUTS-kód

II. 1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Dinamikusbeszerzésirendszeren(DBR)alapulószerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos

,, , ,J&ixJffii::.]:iJ" ?ffi:r;í:Í;[}j3:Íi;f;:iiJjiTi"o, Nagystrand (Hrsz.674|)épületekkel és építményekke1

.roit"nr.r' strandterületének teljes körű fejlesztése,

it.t.Oj rozos Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójeeyzék Kieeészítő szójeevzék

Fő tárgy: 45200000-9

További tárgyak: 45233262-3
45233260-9
45233293-9
45232451-8
45231300_8
45241|12-8
45236250-1

ii.i]ótrJ::iT!:3-:,i"á" (!slr< a légJ:F:: 
összértéket kérjiik megadni,.az összes szerződést'részt és oPciót beleértve; az

esves szerzódés.kre nonatt^o-r;;ior,oáúúur rup..oiuiúu i űv , di etiarás eredménYe szakasá kérjük kitölteni)

"' 
Érrék (arab számmal) 323,950,000

Pénznem HUF
ÁpA nélkul x

ÁPÁ,vat
ala 1x;,

rr.Z 
j itpiier1 toncesszió esetén az ellenszolgáltatás 1eírása

1i.1,.l iáLÁiatatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

ilí. SZAKASZ: nUÁnÁs
III.1) Az eliarás fajtája

fii.i.i]ŐTl|.ffi".i?jÍilr, ,o.,,r", Iv. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt, 251, § (3) bek,, szerinti

eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

Versenyparbeszéd
Hirdetmény kózzétételév e| induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos
III.1,1.2.) Akőzbeszerzési törvény V, fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt
Meghívásos
Idószakos elózetes táiékoztatót tart almazőhirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Elóminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény kőzzététe|éy e| induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos 
"to".ies 

tiaiűrtxttturta|mazóhirdetménnyel meghirdetett targYalásos

Előminósítési hirdetménnye1 meghirdetett targyalásos

Keretmegállapodásos
III. 1. 1.3)

http://www.kozbeszerzes.hr.r/lid/ertesito/piüO/ertesitoHiídetmen'ProPerties?objectID..' 
2010'Il'24'
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Aközbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti e|iárásvá|asztására a Kbt. 21. § (3) bek,, illetve 161. § (5) bek. alapján

került-e sor
1.1.4) A közbeszerzésitörvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerŰr el_iárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos x

III.1.1.5) Aközbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerú eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, targyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI
alapján került-e sor? nem

fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta yá]lasztásátraaKbt.21lA. §, illetve l6llA. §-a

Iil. 1. l ,7.) A hirdetmény nélküli targyalásos eijárás, a hirdetmény közzétételéve]
alkalmazásanak indoklása (adott esetben) :

induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás

Az ajánlatkéró biztosítani kívánta, hogy a legkedvezóbb ajánlatot benyúitó ajánlattevővel, illetőleg a legkedvezóbb
feltételekkel köthessen szerzódést.

ilI.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
A1án|aíil r észv ételi felhívás/aj ánlattételi felhívás x

Időszakos elózetes összesített tájékoztató

Elóminősítési hirdetmény

IIL2) bir á|ati s ze mpo nto k
IIL2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelót jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következó részszempontok alapj án

Szempont Súlyszám

Nettó ajánlati ár 50

Késedelmi kötbér (Ft/nap) 25

Rövidebb teljesítési határidó (nap) 5

Fizetési határidő (max. 90 nap) 5 
_r.

Jótállási biztosíték mértéke (o/o, maximum 5%) l0 §,,

Jótállási idó (hónap) 5

III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

1II. 3 ) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkéró álta|azaktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2)
Az adotí szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétéíelre a Hl'-ben? nem

Igen válasz esetén (válassza a megfeleló rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon kőzzétett hirdetmény

A hirdetmény szírnaa Hl-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (évlhó/nap)
Aj ánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a Hl-ben: iS -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év,lhólnap)

Egyéb korább i közzététe\

A hirdetmény szírnaa Hl-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (évlhó/nap)

lII.3.3)
Az adott szerzódésre vonatkozóan korábban sor került-e kőzzétételre a KE-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Elózetes összesített táj éko ztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma aKE-ben: l (KE-száml év szám)
A hi rdetmény közzétételének dátum a: (év lhó l nap)
Ajánlratt l t észv ételi felhívás x
VAGY
Egyszerűsített aj ánlali felhívás (DBR)
A hirdetmény számaaKE-ben: 18836 / 2010 (KE-számlévszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010 l 0'7 l 1 9 (év/hó/nap)

E gyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KE-ben: l (KE-száml év szám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (évlhó/nap)

http://www .kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/O/ertesitoHirdetmenyProperties?objectlD... 2010.1L24.
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IV. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMENYE
A Szerzódés sz6ma,. I Megnevezése Vállalkozási szerződés

IV.l)
A szerződéskötés tervezett idópontja: 20 1 0/09/08 (évlhó/nap)

Iv.2)
A benyújtott ajánlatok szfuna,,2

IV.3) A nyertes ajánlattevó neve és címe
'Hivatalos 

név: ADLER-Sió Kíl. és Strabag MML Kft, Konzorcium
Postai cím: Marosi u. 13

Varos,4(özség: Siólok
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Telefon: 84l505-214
E-mail: adlersio@pentacom,hu
Fax:84/505-214
Internetcím (URL):

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Ertek 1arab számmal) 323.950.000
Pénznem HUF
ÁFA nektil x
ÁFÁ-val
Ápa(N),
Az ellenszolgáItatás szerződésbeli összege

Prtet (aral számmal) 323.950.000
Pénznem HUF
ÁFe nólkul x

ÁPÁ-vat
Ápa (x) ,

a legaiaósonyabb ellenszolgáltatásttarta|mazó ajánlat (arab számmal) 323,950.000 / legmagasabb ellenszolgáltatást

tartalmaző aj ánl at(arab számmal)
Pénznem
ÁFa nélktil x
ÁFÁ-val
Ápa (x),
Eves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerzódés határozatlan időtarlamra szól? igen

IV,5 )
Valószínűsíthető _e alvállalkozók igénybev étele a szerződés teljesítéséhez?

Igen válasz esetén jel|lje m"gurrőroáeralvállalkozók igénybivételével töfténő teljesítése értékét vagy arányáí (részét)

(csak számokkal):
Érret ÁPe nélkül: (arab számmal.;
Pénznem:
Arány (rész): 65 , 00 (%)
Nem ismert

A szerződésalvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételéve1 történó teljesítése értékének/arányának

megjelölése (ha ismert)
IV.6)

A szerzódést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajanlatott tett? nem

IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azonazalapon, hogy azellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?_igen _. . .

Igen válasz esetén téiük feltüntetni u p.Ó3.t tl.t; és/vag} program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

DDOP-2009-2. 1 . 1.D - Siótbki Nagystrand fejlesztése
V.2) További információk (adott esetben)
Y.2.1) Az eredményhirdetés idópontja (adott esetben)

Dátum: 2010/08/1 8 (évlhó/nap)
y.2.2)Ha az e\árás eredménytelen, illetve szerzódéskötésre nem kerü1 sor, ennek indoka
y.2.3i 

^nyertés 
ajanlattevónek akőzbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás

egyéb x

http://www,kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/O/ertesitoHirdetmenyProperties?objectlD... 2010.1I.24,
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-- (E pontból, amennyiben az eljárásbarr részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes
ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használarrdó)

V,2.4) A nyertes aiánlatot követó legkedvezőbb ajánlatot tevó neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Erték (arab számmal)
Pénznem
Ár,a nettut
ÁPÁ-val
Ána 1x;,

- (E pontból, amennyiben az eljárásban résza.ián\attétel miatt több nyertes a_jánlatot követő legkedvezóbb
ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) ---------------_

Y.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetósége esetén a benyú_jtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

ADLER-Sió Kít. és Strabag MML Kft. Konzorcium (név)
8600 Siófok. Marosi u. 13. (cím)
Magvarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Fókert Parkfenntartó Kít. (név)
1l3l Budapest, Fiastyúk u. 4-8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

9::]-:]::::::-11111*-i pi;Í$Ti;'jjTi}ttevók számától függóen több használandó)------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos el|árás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájekoztatásának napja
Dátum: (évlhó/nap)

Y .2.1 ) Egy éb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 20l0ll1l04 (évlhó/nap)

Vissza

köztleszerzések Tanácsa
Cím: l024 Budapest Margit krt. 85,
E-mail : kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fóoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás
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