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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth L. u. 17-19. 

Város: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében építési beruházás megvalósítása a „Városi terek élhetővé tétele 

– Vizslapark rekonstrukció” című, TOP-6.3.2-15 azonosító számú Zöld város kialakítása tárgyában” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

„Vállalkozási szerződés keretében építési beruházás megvalósítása a „Városi terek élhetővé tétele – Vizslapark rekonstrukció” 

című, TOP-6.3.2-15 azonosító számú Zöld város kialakítása tárgyában” 

 

A Vizsla park területén az alábbi fejlesztések tervezettek a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. által készített tervdokumentációban 

részletezettek szerint: 

  

Park 

A fő közlekedési nyomvonalakon és csomópontokban összesen 1497 m2 beton térkő burkolat és 991 fm beton kerti szegély építése 

pontszerű megtámasztásával. A tervezett burkolókövek méretei 20x20x6 cm, illetve 20x10x6 cm, 30x20x6 színük szürke. 8/10-es 

kavicsból összesen 1596 m2-en szórt burkolat kialakítása, 1310 fm beton kerti szegéllyel, illetve 853 fm deszkaszegéllyel. Egyedi 

gyártású tűzihorganyzott járdarács telepítése 85 fm-en. A park meglévő betongyámos padjainak felújítása és egyedi összeépítése, 

továbbá 6 szék, 47 ülőpad, 3 asztal, 19 szemétgyűjtő, 45 kerékpártámasz és 1 kerékpárszerelő állomás beszerzése és beépítése, és 

összesen 9 egyedi pad készítése.  

 

Sportcentrum 

A meglévő labdapálya felújítása 439 m2-en ragasztott gumilap burkolattal, kerítésének felújítása 83 fm-en, valamint 2 új kosárlabda 

palánk szett és 2 kézilabda kapu beszerzése és beépítése. 

463 m2 felületen öntött gumiburkolatú futókör kialakítása 771 fm beton kerti szegély megtámasztással.  

Fitnesz park építése street-workout eszközök beszerzésével, telepítésével és 117 m2 szórt burkolat készítésével a telepítendő 

eszközök ütéscsillapító burkolatként. 

 

Játszóterek és kutyafuttató 

A játszóterek területén összesen hat új játszóeszköz (kombinált egyensúlyozó, kígyó, homokozós vár, mászóvár, hajó, fészekhinta) és 

18 kis gombaülőke beszerzése és telepítése. A meglévő játszóeszközök felújítása. A telepítendő játszóeszközök, berendezések 

ütéscsillapító burkolataként összesen 420 m2 kavics, illetve homok burkolat kialakítása, újrahasznosított süllyesztett műanyag 

szegéllyel határolva. 405 m2-en fenyőkéreg burkolat kialakítása, 97 fm keményfa deszka szegéllyel. A gyalogos taposóösvény 

területén pedig 367 fm deszkával szegélyezett, összesen 352 m2-nyi különböző minőségű kavicsfelület kialakítása. 

A Kisvizsla játszótér körül 160 fm-en drótháló kialakítása, illetve a meglévő 121 fm léckerítés bontása majd újraépítése és két új 

kapu építése. 

Az új Nature play játszótéren rönkök, rönkcsoportok, törzsek összeépítésével tipegők kialakítása, félbevágott rönkökből lépcső 

építése, 21 fm-en cölöpsorral megtámasztott egyensúlyozó deszka kialakítása, félbevágott rönkökből 25 fm-en egyensúlyozó 

kialakítása, mikrodomb emelése alagút kialakításával, madár odúk, rovarhotelek kihelyezése. A kutyafuttató körül 300 fm drótkerítés 

és két kapu építése, 8 agility eszköz beszerzése és telepítése.  

 

Parképítés 
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Kezdő munkálatokként 31 db tű és lomb levelő beteg kiszáradt fa kivágása. A meglévő faállomány ápolási munkáinak és 

védelmének megoldása, valamint 2648 m2-nyi cserjefelület kiszedése. 

A park területén összesen 220 db zömében lombos őshonos fa telepítése szükséges, szervesanyag utánpótlással, karózással, drén 

csövezéssel. Cserjetelepítés során konténeres minőségben 6880 m2 új cserjefelület alakítandó ki szervesanyag utánpótlással. 425 m2 

vetettt és 550 m2 telepített évelőágyás alakítandó ki. Az építéssel bolygatott és tereprendezett területeken gyepfelületek kialakítása 

szükséges fűmagvetéssel 3,3 ha területen. 

  

CPV kódok: 

45112700-2   Tereprendezési munkák 

45211210-7   Szabadidős létesítmény kivitelezése 

45212200-8   Sportlétesítmények kivitelezése 

 

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

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

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 

háromszázmillió forintot.  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/10/18) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében építési 

beruházás megvalósítása a „Városi terek élhetővé tétele – Vizslapark rekonstrukció” című, TOP-

6.3.2-15 azonosító számú Zöld város kialakítása tárgyában” 

 

Az eljárás eredményes volt  igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
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A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mert a Kbt. 75. (4) bekezdésben foglaltak szerint 

igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakat alkalmazta, mely szerint: 

Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló 

döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakat alkalmazta, mely szerint: 

Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló 

döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg. 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 2 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: () / Lejárata: () A közbeszerzési eljárás eredménytelen. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/12/18) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018.01.26) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

 

 

 

 

 

  


