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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346364-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése
2018/S 151-346364

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon:  +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.

II.1.2) Fő CPV-kód
45240000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:buzsaki.judit@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu
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Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 947 887 300.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71245000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
Komárom-Esztergom megye Tarján, valamint Fejér megye Martonvásár, Tordas, Gyúró, Alcsútdoboz, Bicske és
Csabdi települések közigazgatási területén.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
— Mederrendezés, összesen 9901 fm hosszban, az alábbi vízfolyás szakaszokon:
– Martonvásár: 16+404-17+278 km szelvények közötti szakasz
– Gyúró: 25+324-26+544 km szelvények közötti szakasz
– Bicske: 37+837-42+573 km szelvények közötti szakasz és
43+675-44+544 km szelvények közötti szakasz
– Csabdi: 46+781-48+983 km szelvények közötti szakasz
— Fenntartó sávok jókarba helyezése összesen 11 006 fm hosszban,
— Műtárgy rekonstrukció, építés
– 1 db duzzasztómű felújítása:
— Martonvásár Arborétum betétpallós duzzasztó a 17+574 km szelvényben
– 1 db osztó-duzzasztómű bontása és új műtárgy építése:
— Bicske IV. osztó-duzzasztómű a 42+313 km szelvényben
– 1 db új áteresz építése: Martonvásár 300 cm átmérőjű áteresz a 16+791 km szelvényben
– Oldalműtárgyak rekonstrukciója: 31 db meglévő áteresz rekonstrukciója, 43 db új áteresz építése
– A hidak környezetében mederburkolatok javítása, kialakítása: 16 db
– A vízfolyás 44+544 km szelvényében a szükséges vízátvezető képesség biztosítása érdekében a Mányi úti
közúti híd (1104. j. Bicske-Zsámbék összekötő út 0+611 km szelvényében) átépítése.
— Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése
Bicske belterületén árvízvédelmi mű építése a betorkolló árkokon új műtárgyak építésével, illetve a meglévő
műtárgyak felújításával a régi szelvényezés szerinti 42+243-43+325 km szelvények között, mindkét parton. A
fejlesztés Bicske Város Önkormányzata által az OVF részére átadott Tertainstall TT.06/2011. munkaszámú és a
KJ-07/2014. munkaszámú terv műszaki tartalma alapján valósul meg.
A hivatkozott tervben tervezett árvízvédelmi fejlesztések:
V.b. árvédelmi fal (fm) Árvédelmi töltés (fm) Összesen(fm)
2,0 m magas 1,3 m magas
Jobb part 93 946 1039
Bal part 38 295 678 1011
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Töltés lezárások 20 20
151 295
Összesen (fm) 446 1624 2070
– Csőzsilip: 8 db
– Csappantyús zsilip: 10 db
— Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása
O 5 km hosszon a medret kísérő növényzet telepítése, a parti zonáció helyreállítása.
— Hidrometeorológiai/csapadékmérő állomás telepítése és távjelzősítése. 1 db
Az új állomás kapcsolódik a „Váli-víz vízrendezési feladatai” című projekt keretében megvalósuló monitoring
rendszerhez.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

II.2.14) További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 055-101119

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101119-2017:TEXT:HU:HTML
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
25/07/2018

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Jegenye sor 3.
Zalakaros
8749
Magyarország
Telefon:  +36 93541920
E-mail: szalaibb@szabadics.hu 
Fax:  +36 93541925
NUTS-kód: HU2
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 925 039 371.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 947 887 300.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Tervezés, engedélyeztetés, megvalósítási tervdokumentáció, szabályzatok, kézikönyvek elkészítése, előzetes
régészeti dokumentáció készítése, árvízvédekezési terv készítése, vízjogi üzemeltetési dokumentáció
készítése, vízgazdálkodási szakértői tevékenység, tervezői művezetés, bontási munkák, geodéziai munkák,
anyagok stb. beszállítása, fuvarozása, töltésépítés,földmunkák,geotextilia,betonszállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Ajánlattevő
Név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Adószáma: 13748429-2-10
2. Ajánlattevő:
Név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Adószáma: 14300327-2-44
3. Ajánlattevő:
Név: KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.

mailto:szalaibb@szabadics.hu
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Adószám: 11505561-2-16
4. Ajánlattevő:
Név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Adószám: 13445762-2-09
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
— tervezés, engedélyeztetés, megvalósítási tervdokumentáció, szabályzatok, kézikönyvek elkészítése
— előzetes régészeti dokumentáció készítése
— árvízvédekezési terv készítése
— vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése
— vízgazdálkodási szakértői tevékenység
— tervezői művezetés
— bontási munkák
— geodéziai munkák
— anyagok stb. beszállítása, fuvarozása
— töltésépítés
— földmunkák
— geotextilia elhelyezés
— betonszállítás
— betonszerkezet építése
— szükséges szakfelügyelet ellátása
— minőségvizsgálatok (laboratórium és egyéb)
— őrzés
— hulladékszállítás, elhelyezés
— mobil illemhelyek bérlése, szállítása
— biztosítások kötése
— információs anyagok beszerzése
— tömörségvizsgálatok
— gépbérlés
— acélszerkezet szállítás, elhelyezés, beépítés
— lőszermentesítés
— szádfalazás
— irtás, parkosítás
— régészeti szakfelügyelet
— depónia építés, rendezés
— töltéstartozék elhelyezés
— víztelenítés
— áteresz építése
— kerítésépítés
— burkolatépítés
— hídépítés
— lakatosszerkezetek gyártása, beépítése, elhelyezése
— rézsű-és mederburkolatok építése
Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
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— TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.
Adószám: 11824851-2-41
— HULLÁMVONAL Mérnökszolgálati Kft.
9021 Győr, Árpád u. 28–32.
Adószám: 11767183-2-08

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

