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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

www.visegrad.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 26597005Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó személy:

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:14790/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Visegrád Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Visegrádi rendezvénytér felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000796552022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Visegrád Város Önkormányzata 15731089213

Fő Utca 81

Visegrád HU120 2025

Eőry Dénes

polgarmester@visegrad.hu +36 26398255
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Visegrádi rendezvénytér felújításaII.2.1) Elnevezés:

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)

64 348 130Érték:

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:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000796552022Hivatkozási 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

Visegrádi rendezvénytér felújítása

Építési beruházás

A Visegrádi rendezvénytér felújítása az alábbi feladatokat foglalja magában: 
- tornacsarnok előtti járda kialakítása (16,5 fm hosszban); 
- tornacsarnok előtti tér kialakítása (180 m2 felületen); 
- tornacsarnok mögötti járda kialakítása (25 fm hosszban 45,1 m2); 
- parókia kapubehajtó kialakítása (26,64 fm, 35,4 m2); 
- szobor elhelyezésével kapcsolatos feladatok (felület csere 65 m2-en); 
- szökőkút elhelyezés (a 12 fúvókás, két soros szökőkút teljes mérete 4,81 x 10,81 m); 
- lelátó felújítása (gerenda felújítás 392 fm-en). 
A felsorolt feladatok nem teljes részletezettségűek, a részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Ajánlati ár (nettó Ft)

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)

A Visegrádi rendezvénytér felújítása az alábbi feladatokat foglalja magában: 
 
1.) A tornacsarnok előtti járda kialakítása (16,5 fm hosszban) nem teljes részletezettséggel: A meglévő járda folytatása valósul meg, a 
kerti szegély a meglévővel egy vonalban épül a meglévő zúzottköves sétányig 1,50 m-es szélességben. A parkolót lezáró süllyesztett 
szegély felbontásra kerül, helyette kiemelt szegély épül. A járda keresztesése 2% a parkolók felé. A tornacsarnok előtti járda 
pályaszerkezete: 6 cm betonkő burkolat; 3 cm ágyazóhomok; 15 cm Ckt-4 burkolat alap; 15 cm M45 zúzottkő ágyazat; tömörített 
altalaj. 
 
2.) A tornacsarnok előtti tér kialakítása (180 m2 felületen) nem teljes részletezettséggel: A helyszínrajz szerint zöldfelület kialakítása, 
amelynek lezárása nagykockakő szegély (fűrészelt "másfeles" bazalt nagykockakő szegély 14x18x27). A zúzottköves felület kiemelésre 
kerül, majd helyébe új kerül 10 cm vastagságban. A károsodott és megsüllyedt kiskockakövet kicserélésre kerülnek. 
 
3.) A tornacsarnok mögötti járda kialakítása (25 fm hosszban 45,1 m2) nem teljes részletezettséggel: A tornacsarnok mellett 40 cm-t 
elhagyva kerti szegély kerül megépítésre az 1,90 m széles járdán, melynek keresztesése 2%. A 40 cm-t 40 cm mélyen kulé kaviccsal 
kell megtölteni. A burkolat a tornacsarnokig épül. Tornacsarnok mögötti járda pályaszerkezete: 6 cm betonkő burkolat; 3 cm 
ágyazóhomok; 25 cm M45 zúzottkő ágyazat; tömörített altalaj. 
 
4.) A parókia kapubehajtó kialakítása (26,64 fm, 35,4 m2) nem teljes részletezettséggel: A parókiához tartozó kapubehajtó nem a 
jelenlegi kapuig kerül kialakításra, hanem a jelenlegi kerítés folytatásáig. A burkolat a meglévővel egyező lángolt felületű andezit 
vágott lapból készül. Körülötte bazalt nagykockakő szegély épül. Plébánia kapubehajtó, rendezvénytér pályaszerkezete: 6 cm kőlap 
burkolat- vágott szürke andezit kőlap burkolat, lángolt felület 60x30x6; 3 cm ágyazóhomok; 15 cm Ckt-4 burkolat alap; 15 cm M45 
zúzottkő ágyazat tömörített altalaj. 
 
5.) Szobor elhelyezése nem teljes részletezettséggel: A tornacsarnok északi oldalán található egy kisebb zöldfelület, ahova a szobor 
elhelyezésre kerül. A szobor alapja egy 120 cm átmérőjű henger alakú vasalt beton tömb, mely alatt 5 cm szerelőbeton épül. A 
vasalást a szoboralap vasalás tervlapon került ábrázolásra.  
 
6.) szökőkút elhelyezés nem teljes részletezettséggel: 12 fúvókás két soros szökőkút készül, melynek teljes mérete 4,81 x 10,81 m. A 
meglévő burkolatot visszabontásra kerül 1,50 m széles járda felületig. A méreteket innentől kerülnek számításra. A medence 
kialakítását a szakági tervek tartalmazzák, burkolatát a meglévőhöz hasonló lángolt felületű vágott szürke andezit kőlapból kerül 
kialakításra, melynek mérete 59x59x6. A további burkolatokat a terv szerint kerülnek kiépítésre. A meglévő burkolatból összesen 65 
m2 felület kerül kicserélésre, ebből a magasabb minőségű darabok a parókia kapubehajtó burkolására kerülnek felhasználásra. A 
megmaradó zúzottköves felület újra kövezésre kerül, mellette süllyesztett bazalt nagykockakő kerül építésre, valamint a meglévő 
burkolatok lezárására. A szökőkút medence szakági tervek szerint. 
 
7.: lelátó felújítása (gerenda felújítás 392 fm-en) nem teljes részletezettséggel: A helyszínen lévő lelátó faanyaggal épült része 
felújításra kerül, kicserélésre kerül az eredetivel megegyező méretekben vörösfenyő vagy tölgy faanyaggal. A két lépcső közötti tuskó 
eltávolításra kerül. 
 
A felsorolt feladatok nem teljes részletezettségűek, a részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Rendezvénytér, 2025 Visegrád, Hrsz.: 85/6.

Igen

Az alap jótállási időtartamon (amely 12 hónap) felül vállalt többlet jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 hónap, max. 12 hónap)

30

Nem

Igen

Nem
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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:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az értékelése során adható pontszám: 0-10.  
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont 
szerint értékeli.  
Az értékelés módszere:  
az 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás,  
a 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás az útmutatóban részletezettek szerint

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IgenValószínűsíthető 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:

64 348 130A szerződés/rész végleges összértéke:

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

64 332 773A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:10902563213A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.geoszolg.huInternetcím:

+36 26330823Telefon:doktor.gabor@geoszolg.huE-mail:

Szent Imre Utca 27. 7632Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:PilisvörösvárVáros:MagyarországOrszág:2085Postai irányítószám:

Postai cím:

10902563213Nemzeti azonosítószámGeoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.09V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1.A szerződés száma:

Elnevezés:

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

(KÉ-szám/évszám)

Visegrádi rendezvénytér felújítása

Igen

HU120
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

14859144210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fenyő Utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BesenyőtelekVáros:MagyarországOrszág:3373Postai irányítószám:

Postai cím:

14859144210Nemzeti azonosítószámERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFTHivatalos név:

10902563213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szent Imre Utca 27. 7632Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:PilisvörösvárVáros:MagyarországOrszág:2085Postai irányítószám:

Postai cím:

10902563213Nemzeti azonosítószámGeoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25961067211Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Faller Jenő Utca 2Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:TataVáros:MagyarországOrszág:2890Postai irányítószám:

Postai cím:

25961067211Nemzeti azonosítószámSZÉLES ÚT Hungária Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos 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

Az Alvállalkozó(k) megnevezése és adószáma még nem ismert az alábbi munkák tekintetében: előkészítő munkák, járda  
készítése, földmunka, szökőkút készítés, térburkolás, betonozási munkák, vasszerelés, famunka, tájépítészet.

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

HU

HU120

HU312
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.13

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

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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

2022.05.31

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk
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