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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Battonya Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Leromlott városi területek rehabilitációjaKözbeszerzés 
tárgya:
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Klapka utca Somogyi Béla u. és az Aranykalász u. közti szakaszának felújítása tervezett. (3656 hrsz. és 3799 hrsz. 3898 hrsz.) Az út 
teljes hosszában egyenes. A meglévő út erősen profilvesztett. Felülete kikátyúsodott. Salakos kivitelű. A tervezett műszaki tartalom 25 
cm vastag talajkitermelés ágyazat készítés tömörítéssel, majd 25 cm Fzka 0/56 réteg. Az út szélessége: 5,0 m, az út teljes hossza: 576 
m. A Kígyó utca teljes szakaszának felújítása tervezett. (423 hrsz.) A meglévő út földút. Felülete kikátyúsodott. A tervezett műszaki 
tartalom 25cm vastag talajkitermelés ágyazat készítés tömörítéssel, majd 25 cm Fzka 0/56 réteg. Az út szélessége: 5,0 m, az út teljes 
hossza: 700 m. Mindkét utca esetében érintettek közművek. Épületek nem érintettek az útépítés miatt. A közúti elkorlátozás és 
forgalomterelés elemeinek meg kell felelniük az e-UT04.05.11 Útügyi Műszaki előírásokban foglaltaknak. Az építési munkálatok 
megkezdése előtt „Úton folyó munkák”, „30 km/h sebességkorlátozás”, valamint „Útszűkület” táblákat kell kiépíteni. A nyertes 
ajánlattevő Forgalomkorlátozási tervet köteles készíttetni. A tervet a műszaki ellenőrrel és az útkezelőjével jóvá kell hagyatni, a 
munkálatok csak ezt követően kezdhetőek meg. A munkagödröket szabványos elkorlátozó elemekkel kell elhatárolni. A biztonságos 
gépjárműforgalmat, ill. gyalogos közlekedést biztosítani kell. Az érintett ingatlanok előtti földkitermelést az ingatlan tulajdonosával 
előzetesen egyeztetni kell a zavartalan ki- és beközlekedés biztosítása érdekében. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett jelzések
a forgalmat csak a szükség szerinti legkisebb mértékben korlátozhatják. Az ideiglenes jelzések folyamatos fenntartásáról, jó 
észlelhetőségéről gondoskodni kell. A közút munkahelyén dolgozó személy köteles viselni az erre vonatkozó rendeletben előírt 
védőmellényt. Térfigyelő kamerák felszerelése és üzembe helyezése. 90 fokban látó fix kültéri kamerák meglévő villanyoszlopokra 
rögzítve. Oszloponként 2 kamera kihelyezése szükséges, a teljes beláthatóság érdekében. A fix kamerák a belátott tér-szegmensben 
történő események, incidensek észlelését végzik. Hardver komponensek: Fix 90 fokos látószögű kültéri WIFI kamerák (20 db) A 
megfigyelni kívánt utcák: Fakertvég u., Damjanich u., Aranykalász u., Szalai u., Nagy Gy. András u., Géja A. u., Dózsa Gy. u. A 
részletes feladatokat, a kiviteli terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki leírás részét képező Kiviteli Tervdokumentáció 
tartalmazza. Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – 
jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan –
szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási 
dokumentáció teljes körű összeállítása. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő (és párhuzamosan 
a műszaki ellenőr) részére történő átadásával zárul. Vállalkozónak az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, 
hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó mérnöki, dokumentálási feladatok 
ellenértékét is figyelembe kell vennie. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján
rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, 
illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal 
egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A beruházás kapcsán a 322/2015.(X.30.)
Korm.r. szerinti tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki 
dokumentumok részét képezi. Az esetlegesen szükséges további szakági kiviteli terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata 
azokban az esetekben, illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. A nyertes ajánlattevő feladata 
továbbá szükség szerint az akadálymentesítési terv és a rehabilitációs szakmérnök OTÉK szerinti nyilatkozatának beszerzése is a 
műszaki átadás-átvételi dokumentációhoz. Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán 
minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, 
kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű 
megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Leromlott városi területek rehabilitációja

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.12.04

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Nem

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi határidő 
lejártáig egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.01.17

2020.01.17




