1. oldal, osszesen: 7 oldal

Nemzeti ktjzbeszerz6si hirdetm6ny feladSsSra ir5nyul6 k6relem
NFM. r. 6. S (5) bekezd6se r5rtelm6ben a k6relemben meg kell adni az al6bbiakat:
a) a Kbt. 21, 5 (5) bekezd6se szerint a Hat6sdg dltal vezetett ajdnlatk616k nyilvdntartdsdban az
ajdnlatk6r6t megjelolci azonosit6 szSm
:

AK16984
b) az ajdnlatkdrcj a Kbt, mely rendelkez6se alapjdn tartozik annak a hatdlya a15, idedrtve a Kbt. 6.
(1) bekezdes h) pontja szerinti onk6ntes, vagy szerz6d6sben vdllalt kotelezettsdg vagy kulon
jogszabSly kotelezdse alapjdn tort6nS alkalmazds eset6t is:

5

Kbt. 6. $ (1) bekezdEs6nek c) pontja
c) az ajdnlatk616 a Kbt. mely resze, illetve fejezete szerinti eljdrdst alkalmazza:

Kbt. Harmadik r6sz
d) az adott kozbeszerz6s vagy beszerz6s forintban kifejezett becsult 6rtdke, szuks6g szerint utalva
Kbt, 18, $-5ra:
3500000
e) annak megjelol6se, hogy a k6relem az Ertesit6ben tort6ncj hi5nyp6tl5st kezdem6nyezi;

a

f)

ha a k6relmezcj olyan hirdetmdny kozzetetelet k6ri az Ertesit6ben, amelynek kozz6t6tele a Kbt.
szerint nem k6telez6, ez a korulm6ny:

Kiitelez6
n\
rv
y/

Lz6rolom
6<
r\v'

r hir(gtm6ny megkuld6s6nek

napJa:

h) ha a hirdetm6ny ellen6rz6se nem kotelez6, annak kozl6se, hogy a k6relmezcj k6ri-e a hirdetm6ny
ellen6rz6s6t:

i) ha a hirdetm6ny ellen6rz6se k6telez6 vagy azt a k6relmez6 k6ri 6s az ellen6rzesi dijjal
kapcsolatban kedvezm6nyre vagy mentess6gre jogosult, ennek kdzl6se
:

Egyeb kozlemdny:
KOZBESZERZESI ERTES[T6
A Kozbeszerzesi Hatos6g Hivatalos Lapja

TAJEKOZTATO

Az ELJARAS EREDMENYEnoI

I.

SZAKASZ: AJANLATXENCi

I.1)

NEv, cirq Es KApcsoLArrnnrAsr eorur(ox)

Hivatalos n6v:
Tf RSEGI

HU

LLADEK-GAZDALKODASI Non oTofit Kft,

Postai cim:
boKreta ut zz
V5

ros/ Kiizs6g

Nyiregyhdza

Kapcsolattart5si pont(ok)

Postai ir5nyit6sz6m:

OrszSg:

4400

Magyarorsz5g

:

Telefon:
4) /\94-\)q

CImzett:

lrttp ://ehr,k ozbeszerzes.hu/ehr/viewform.j sp? id:2227 6 1201 5
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2. oldal, osszesen: 7 oldal

Puskdsn6 dr. Zorgel Enikci

E-mail:
kozbeszerzes@th
f

g

kft, hu

nternetcim (ek) (adott esetben )

Az ajdnlatk6r6 dlta16nos cime (tJRL): www.thgkft.hu
A felhaszn6loi oldal cime (URL):

1.2.) Az n:AnurxEn6 rfpusn
Kozponti szint(

[

Kozszolgdltat6

]

RegionSlis/helyi szintU

[

]

Tdmogatott szervezet tKbt, 6, g (1) bekezd6s g)

]

pontl [ ]

Kozjogi szervezet [x]

I.3.)

[

Egy6b

[

]

F6 revExeruvsEe

I.3. 1) KLAsszrKUs n:AnurrEn6x

kozszolgdltatdsok
[ ] Honv6delem
[ ] Kozrend 6s biztonsdg
[] Kornyezetvddelem
[ ] Gazdasdgi 6s p6nzugyek
[x] Altaldnos

[]

[ ] Lakdsszolgdltatds 6s kozoss6gi rekredci6

[]

SzociSlisvddelem

[ ] Szabadid6, kult(ra es vallds

[]

Oktatds

t I Egy6b (nevezze meg):

Egdszsegugy

I.3. 2) KdzszoLGALrnr6 lrAn lnrrEncir

[ ] cdz- 6s h6energia termel6se, szSllitdsa
elosztdsa
[]

Villamos

6s

eneigia

[ ] Vasirti szolgdltatdsok
[ ] Vdrosi vas0ti, villamos-, trolibusz- 6s aut6busz
szolgd ltatdsok

kitermet6se t I Kikotdi tev6kenys6gek
[ ] Sz6n 6s mds szildrd tuzelSanyag feltdrSsa es [ ] Repul6t6ri tev6kenys6gek
[]

Foldgdz 6s k6olaj feltdrdsa 6s

kitermel6se

[ ] Viz
[]

[ ] Egyeb (nevezze meg):

Postai szolgdltatdsok

I. 4.) Beszerz6s m5s ajSnlatk6r6k nev6ben
Az ajdnlatk6rcj mds ajdnlatk6r6k nev6ben v6gzi a beszerz6st: [ ] igen [x] nem
(Igen vdlasz esetdn, ezekre az ajdntatkdr6kre vonatkoz6an tovdbbi informdci6kat az

adhat meo.

II. SZAKASZ: A SZERZ6OES
II.1) MEGHnrAnozAs

A. metlekletben

TANCYN

IL1.1) A szerz6d6shez rendelt elnevez6s:
Szerves anyagban gazdag fed6r6teg ki6pitese
a petnehdzi hullad6klerak6 rekultivdci6idnak r6szek6nt
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3, oldal,dsszesen: 7 oldal

II.1.2) Aszerz6d6s tipusa 6s a teljesit6s hetye
( Csak azt a kateg6rii4t vllassza - epitlsi beruh1zds, 1rubeszerzds vagy szolgdltat|s

amelyik a leginkAbb megfelel a szerzddds vagy kozbeszerz1s(ek) tdrqvdnak)

txl

I I Arubeszerz6s

Epit6si beruhSz5s

Ix] Kivitelez6s
[ ] Tervez6s 6s kivitelez6s
[ ] Kivitelez6s, bSrmilyen eszkozzel,

m6don, az ajdnlatk6r6 dltal meghatiirozott

-

[ ] SzolqSltat5s meorendel6s
Szolgd

[ ] Addsv6tel
[ ] Lizing
[ ] B6rlet

megrendel1s

ltatdsi kateg6ria sz6ma

(az 1 -27. szolgdltatdsi
kateg6ri6kat l6sd a Kbt, 3. 6s
mell6kletdben)

4,

I I R6czletrr6fol

kovetel menyeknek megfelel6en

[]

Ezek kombindci6ja

I fpit6si koncesszi6

[ ] SzolgSltat5si

A teljesltes helye:

koncesszi6

Petnehdza kozigazgatlsi teru lete

A petnehdzi 0185/10 hrsz-u, kivett szem6tlerako telep
NUTS-kod: HU323

II.1.3) Keretmeg5llapod5sra 6s dinamikus beszerz6si rendszerre (DBR) vonatkoz6
inform5ci6k

[ ] A hirdetm6ny keretmegSllapodds megkot6s6re irdnyul
I I A hirdetm6ny dinamikus beszerz6si rendszeren (DBR) alapulo szerz6des(ek)re irdnvul
II.1.4) A szerz6d6s vagy a kijzbeszerz6s(ek) tSrgya, mennyis6ge:
Epit6si beruhdzds. 4400 m2 tertileten szerves anyagban gazdag fed6rdteg ki6pit6se (az anyag egy
r6sz6nek beszerzdse mellett az anyag rakoddsdval, szSllitdsdval, elteritesevel)

II.1.5) Ktjzijs Kiizbeszerz6si Sz6jegyz6k
F6
F6

(CPV)

sz6jegyz6k Kieg6szft6 szSjegyz6k (adott

esetben)

t6rgy 45222It0-3

II.2)

A szrnzciois(er) vEeueces 6sszEnrfxe

II.2.1)

A szerz6d6s(ek) v6gleges ijssz6rt6ke

Afdval

Afa

(Csak a vdgleges osszdrt1ket k6rj0k megadni szdmokkal, az osszes
szerzddest, rdszt, meghosszabbltdst es opci6t bele1rtve; az egyes
szerz6ddsekre vonatkoz6 i nformdciokka I ka pcsolatba n a IV. sza ka szt
(Az eljiirds eredmdnve) kdriuk kitolteni)

Ert6k: 3498000 P6nznem: HUF

nel ku

Ara go1

I

Ix]

tl

II.2.2.) Epit6si koncesszi6 eset6n az ellenszolg5ltat5s leirSsa:
rr. 2. 3. ) szolgS ltat5si koncesszi6 eset6n az el lenszolg5 ltatiis leir5sa :

III.

SZAKASZ: ELJARAS

III.1)

Az euAnAs rn:rAte
5s fait5ia

Klasszikus aiSnlatk616k

KiizszolgSltat6 aj5nlatk616k

[ ] A Kbt. 123. $-a szerinti, szabadon kialakftott

http ://ehr. k ozbeszer

zes.

hu/ehr/viewform j

sp?

t
c

id:2221

A Kbt. 123, g-a szerinti, szabadon kialakitott

6I

20 I 5

2015.1

1

.05.

4. oldal, osszesen: 7 oldal

A Kbt, 121. g (1) b) pontja szerinti, a Kbt,
Mdsodik R6sz6ben meghatdrozott szabSlyok
alapjdn lefolytatott eljdrds az alSbbiak szerint:

[ ] Nyilt
[ ] Meghlvdsos
[ ] Gyorsitott meghivdsos
[ ] Versenypdrbesz6d
[ ] Hirdetm6ny kozz6t6tel6vel indu16 tdrgyalSsos
[ ] Gyorsitott tdrgyalSsos
[x] Hirdetm6ny n6lkuli tdrgyal6sos
[ ] KeretmegdllapodSsos, az eljdrds els6 r6sz6ben
nyilt

A Kbt. 121. 5 (1) b) pontja szerinti, a Kbt,
Mdsodik R6sz6ben meghat6rozott szabSlyok
jdn lefolytatott eljdrds az aldbbiak szerint:

[ ] Nyilt
[ ] Meghlvdsos
[ ] El6min6sltesi hirdetm6nnyel meghirdetett
meghivSsos

[]

[ ] Hirdetmeny kozz6t6tel6vel indu16 tdrgyalSsos
[ ] Hirdetmeny n6lkuli tdrgyaldsos
[ ] Idc5szakos elSzetes tdjekoztat6t tartalmaz6
rdetm6nnyel megh irdetett meg hlvdsos

hl

[ ] Keretmegdllapoddsos, az eljdrds els6 rdsz6ben
meghivdsos

[ ] KeretmegSllapoddsos, az eljdrds els6 rdszdben
hirdetm6ny n6lkuli tdrgyaldsos
[ ] Kbt. 122/A. $ szerinti eljdrds

Idcjszakos el6zetes tdjekoztat6t tartalmaz6
irdetmennyel meghi rdetett tdrgyaldsos

[]
h

[ ] KeretmegSllapoddsos, az eljdrds els6 r6sz6ben
hirdetmennyel indul6 tdrgyalSsos

El6mincisit6si hirdetm6nnyel meghirdetett

!4
-^,,- | 4^^^
LOT9yOTOJU>

[ ] Keretmegdllapoddsos,

az eljdrds els6 r6sz6ben

[ ] Keretmegdllapoddsos,

az eljdrds els6 r6sz6ben

nyilt

meg hivdsos

[]

KeretmegSllapodSsos, az eljdrds elscj rdsz6ben
hirdetm6nnyel indulo tdrgyaldsos

[ ] Keretmegdllapoddsos, az eljdrds elscj r6sz6ben
hirdetm6ny n6lkuli tdrgyaldsos
Kbt. t22/A.

Q

szerinti eljdrds

III.

1.1.2.) A hirdetm6ny n6lkiili t5rgyalSsos elj5r5s, valamint a gyorsitott elj5r6s
alkalmaz5s5nak indokol6sa: (adott esetben) t
Az eoitesi beruhdzds becsult 6rt6ke nem haladia meq a 150,000,000.-Ft-ot,

.III.2) Enr€relEsr

szEMPoNroK

III.2.1) Ert6kel6si szem
Ix] A legalacsonyabb tisszegfi ellenszolgSltat5s
VAGY

(adott esetben a Kbt. 123. $-a szerinti eljdr1sban)

III.

2) Elektron i kus 5 rlejtcasre vonatkoz6 i nformSci6k

2.

IIL3)

ADMrNrszrReriv rruronMAcroK

III.3.2)

Az adott szerz6d6sre vonatkoz6an sor keri.ilt kor5bbi kiizz6tr5telre a HL-ben

[ ] igen

(Igen vdlasz esetdn toltse ki a megfeleld rovatokat)

[ ] El6zetes tdjekoztato [ ] Felhaszndl6i oldalon kozz6tett hirdetmeny
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5. oldal. osszesen: 7 oldal

A hirdetm6ny szdma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetm6ny kozz6t6tel6nek ddtuma: (ev/h6/nap)

[ ] Ajdnlati/r6szv6teli felhivds
hirdetm6ny

[ ] Dinamikus

beszerz6si rendszerben hasznd lt egyszer[isitett

A hirdetm6ny szSma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetm6ny kozz6t6tel6nek ddtuma: (6v/h6/nap)

[]

Egy6b kordbbi kdzz6t6tel (adott esetben)

A hirdetm6ny szdma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetm6ny kozzet6teldnek d6tum a: (6v/h6/nap)
A hirdetmdny szdma a Hivatalos Lapban: /S A hirdet

kozz6

nek ddtuma: /dv

III.3.3) Az adott szerz6d6sre vonatkoz6an sor keri.ilt kor6bbi kiizz6tetelre a KE-ben [ ] igen
(Igen vdlasz eset6n t)ltse ki a megfeleto rovatokat)

[ ] El6zetes tdj6koztat6 [ ] FelhasznSt6i oldalon kozz6tett hirdetm6ny
A hirdetm6ny szdma a Kozbeszerz6si Ertesit6ben:

/

(KE-sz5m/6vsz6m)

A hirdetm6ny kozz6t6tel6.nek ddtum a: (ev/ho/nap)

[ ] Eljdrdst megindit6, illetve meghirdetd felhivds [ ] Dinamikus

egyszerLisitett

h

i

rdetm6ny

A hirdetm6ny szdma a Kozbeszerz6si Ertesit6ben:

/

beszerz6si rendszerben haszndtt

(KE-szEm/6vszdm)

A hirdetm6ny kozz6t6tel6nek ddtuma: (6v/h6/nap)

[ ] Egyeb kordbbi kozz6t6tel (adott esetben)
A hirdetm6ny szdma a Kozbeszerz6si Ertesit6ben:

/

(KE-szdm/6vsz6m)

A hirdetmeny kozz6tdtel6nek ddtuma: (6v/ho/nap)
A hirdetm6ny szdma a Kozbeszerz6si Ertesit6ben:

/

(KE-szAm/6vszdm)

A hirdetm6ny kozz6t6tel6nek ddtuma: (ev/h6/na

IV. SZAKASZ:

\Z

ELJARAS EREDMENYE

A szenz6oEs szAMA: 1 REsz szAmn: 1 Er-rurvezEs: vArLRlrozAsr szrnzoors

IV.1) Az elj5r5s (r6szaj5nlat-t6teli lehet5s6g eset6n az adott r6sz vonatkoz6s5ban)
eredm6nyes volt:

IV.2) Ha az elj5rSs (r6szaj6nlat-t6teli lehet6s6g eset6n az adott r6sz vonatkoz5sSban)
eredm6nytelen, illetve szerz6d6skdt6sre nem keriilt sor, ennek indoka:
IV.3) AjSnlatokra
A be6rkezett ajdnlatok szdma: 1
Elektronikus

[ton be6rkezett aiSnlatok

IV.4) A

id6

IV.s) A NyERrEs n:Aruunrrevci

szdma:

:20I
rueve Es

9 Gv,

ciur

Hivatalos n6v:
NAPRTANS Kft.

Postai cim:
Kdil6i

[r 29.

V5ros/Kiizs6g
Naokor

http ://ehr,k ozbeszerzes.hu/ehr/viewform
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6. oldal, osszesen: 7 oldal

E-mail:
naptrans@naptrans.t-online. hu

Telefon:

Internetcim (URL):

Fax:
30 9356336

30 9356336

IV.6) A szenz6oEs Enr€rEne vorunrroz6 rruronmAcr6x

(csak szimo kkal)

Afdval

Afa
n

6lku

lxl

A szerz6d6s eredetileg becsi.ilt iissz6rt6ke (adott esetben)

Afa (%)

I

tl

Ert6k: 3500000 P6nznem: HUF

A szerz6d6s v6gleges tissz6rt6ke

Ix]

Ertek: 3498000 P6nznem: HUF

Ix]

tl
tl

A.
E>

vett legalacsonyabb ellenszolgSltatdst tartalmaz6
ajdnlat 3498000 /6s a legmagasabb ellenszolgSltatdst tartalmaz6
aidnlat: 3498000 P6nznem: HUF
Eves vagy havi 6rt6k eset6n: (adja meg)
Az 6vek szSma: VAGY a h6napok szSma:
A szerz6d6,s hat5rozatlan id6tartamra sz6l l- 'l iqen fxl nem
a figyelembe

IV.7) AlvSllalkoz5sra vonatkoz6 informSci6k
Val6szinfisithet6 alvSllalkoz6k ig6nybev6tele a szerz6d6shez: [ ] igen [x] nem
(Igen vllasz esetdn, csak sz1mokkal) Jelolje meg a szerz1des alvSllalkoz6k, illetve harmadik
szem6lyek ig6nybevetel6vel torten6 teljesitds6nek ert6k6t vagy ardnydt (r6sz6t):
Ardny (r6sz) i (ok)
Nem ismert
'
Ertek dfa n6lkul : (arab sz6mmal) p6nznem'

|l

Az afv5llalkoz5sba adand6 6rt6k/ar5ny riivid meghat5rozlsaz (ha ismert)

IV.8) A nyertes aj5nlattev6 kis- 6s kiiz6pv5llalkoz6sokr6l, fejlSd6siik t6mogat6s516l sz6l6
tiirv6ny szerinti min6sit6se

[]

mikro

vdllalkoz6s [x] kisvSllalkozds [ ] koz6pvSllalkoz6s [ ] egy6b

IV.9) A nyertes aj6nlatot kiivet6 legkedvezSbb ajSnlatot tev6 neve 6s cime, valamint az
ellenszolg5ltat6s iisszege (adott esetben)
N6v:
C[m:

EllenszolqdltatSs osszeq e

(

csa

k

szd

mokka l)

:

Afa nelkul

tl

Ert6k: P6nznem:

Af6val

Afa (%)

tl

IV.10) Az ajSnlattev6k neve 6s clme (orsz5g is)t (adott esetben)
NAPTRANS Kft. (n6v) 4552 Napkor, K5ll6i

[t

29. (cim)

HU (szekhely szerinti orszdg)
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7. oldal. osszesen: 7 oldal

rv.11) A szerz6d6,st olyan aj5nlattev6vel kiittitt6k meg, aki tiibbvSltozatf aj5nlatot tett [ ]
tqen

nem

IV.12) Volt 6rv6nytelen aj5nlat azon az alapon, hogy az ellenszolg5ltat5s kiriv6an alacsony
volt
--(Ez a szakasz sztiks6g szerint tobb p6lddnyban is haszn1lhat6. Reszajdnlat-t1teli lehet6sdg
esetdn ez a szakasz valamennyi reszajdnlati kor tekintet6ben, killon-kUlon toltendd ki.)---------

v. szAKAsz: KrEGEsziro rruronuAcr6x
V.1) EuRopnl unr6s ALAeoKRA vorunrroz6 rruronrqAcr6x
A szerz6d6,s eur6pai uni6s alapokb6l finanszirozott projekttel 6slvagy programmal
kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Iqen vltlasz esetdn) Hivatkozds a projekt(ek)re 6s/vagy program(ok)ra:

V.2) TovABer rNronMAct6r (adott esetben)

V.2.1) Hirdetm6ny kiizzEt6tele n6lki.il indul6 eljSr5s eset6n az elj5r5st megindit6 felh(v5s
megkiild6s6nek, illet6leg a Kiizbeszerz6si Diint6bizotts5g t5j6koztat5sSnak napja :
Ddtum : 2O 7 5 /O9 / 28 (ev /ho/ nap)
V.2.2) Az elj6r5s sor5n figyelembe vett ktirnyezetvEdelmi szempontok (adott esetben)
Az eljdrdsban kornyezetv6delmi szempontok kerultek meghatdrozdsra

:

I I szerz6d6.ses felt6telkdnt
[ ] birdlati r6szszempontk6nt/alszempontk6nt
I I a mLiszaki leir6s r6szek6nt
[ ] az alkalmassdgi felt6telek kor6ben kornyezetv6delmi int6zked6sek alkalmazdsdnak elcjirdsdval
(6pitesi beruhdzds 6s szolgSltatds megrendeles eset6n)

[]

az alkalmassdgi feltdtelek kor6ben kornyezetv6delmi vezet6si rendszereknek va16 megfelel6s

ioazol6sdva

I

V.2.3) Az elj5r5s sor6n figyelembe vett szoci5lis szempontok (adott esetben)
Az eljdrdsban szociSlis szempontok kerultek meghatdrozdsra:

[ ] szerz6d6sesielt6telk6nt
[ ] birSlati r6szszempontk6nt/alszempontkent
[ ] a m(szaki leirds r6szekdnt
[ ] alkalmassdgi feltetelk6nt

I

7

v6dett foqlalkoztat6k sz6mdra fenntartott kozbeszerz6,s [rtj6n

V.2.4) Eqv6b inform5ci6k:
V.3) E xrnoerm€ruy reuoAsArunx ro6ponr:n: 2015/1I/05 (ev/ho/nao)
A. MELLEKLET

ToVABBI ciMEK Es TnpcsoLATTARTAsI PoNToK
A m5sik aj5nlatk6r6 cfmei, amely nev6ben az ajSnlatk6r6 a beszerz6st v69zi

Hivatalos n6v:
Postai cim:

V5ros/Kiizs6g

Orszlg=

Postai
ir5nyit6sz5m:

--

(Ez a mell1klet sz}ksdg szerint tobb p1lddnyban is haszn;ilhat6)

http ://ehr.k ozbeszerzes,hu/ehr/viewform

j sp?id:2227

6I

20I

5

---------------

2015,1

1

.05,

