ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000627452018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Közbeszerzés
tárgya:

Dunakanyar Látogatókp és Bergmann p. kivitelezés

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

EKRSZ_
90954612

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Ezstergom

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU110

Füri

dinpi@dinpi.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dinpi.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Dunakanyar Látogatókp és Bergmann p. kivitelezés

EKR000627452018

2509

Ország:

Magyarország

Strázsa hegy

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

András
+36 13914610

Fax:

+36 12001168

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés a GINOP-7.1.5.-16-2016-00004 kódszámú pályázat keretében megvalósításra kerülő Dunakanyar
Látogatóközpont kivitelezési, továbbá a Bergmann Panzió szerkezetkész állapotáig történő állagmegőrző felújítási feladatainak
ellátására. A Dunakanyar Látogatóközpont projektben a Dömös, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti ingatlanon két épület X alakban
történő egyesítésével kerül kialakításra a központi épület, melynek része egy interaktív, élményszerzésen alapuló, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területének élőhelyeit, jellemző élőlényeit, és egyéb természeti jelenségeit bemutató, egyedi koncepcióra épülő, mintegy
300 m2-es interaktív kiállítás, mely több egyedi szoftverfejlesztést, valamint több, mechanikus elven működő demostrációs elemet is
tartalmaz. Ezen kívül helyet kap az épületben egy 150 fős konferenciaterem, valamint a nemzeti parki ajándékbolt és a büfé is. A
főépület mellet megépül két kisebb épület is, melyek foglalkoztatóiban a csoportos foglalkozásokat és szakmai találkozókat lehet
megtartani, továbbá itt kapnak helyet a létesítményért felelős nemzeti parki dolgozók irodái is, valamint egyéb, a Látogatóközpont
működtetéséhez szükséges gazdasági-szociális funkciókat ellátó helyiségek. A Látogatóközpont épületeinek hűtése-fűtése, valamint a
használati melegvíz előállítása 93 db 30 m-es geotermikus talajszondából álló energianyerő rendszer segítéségével valósul meg, A
rendszerbe való folyamatos energiabetáplálást a főépületen elhelyezett, összesen 84 db napelem (összesen 22kVA
teljesítményűháztartási kiserőmű) biztosítja. A geotermikus talajszonda rendszer kivitelezését az ide vonatkozó engedélyben foglaltak
alapján a tervezett fúrási mélységnek megfelelő kapacitású fúróberendezéssel és szakirányú képesítésű fúrómester irányításával lehet
csak elvégezni. A Látogatóközpont attrakciójának a másik fő eleme a kert, melynek keleti felében lesz a Dunát formázó tanösvény, egy
juh-és ürgebemutató, immerziós madárröpde, kettő mesterséges tó és egy patak, egy Kneipp ösvény és három interaktív kültéri
foglalkoztató található. A kert nyugati felében helyezkedik el egyrészt a sport és játszókert, másrészt pedig a nagyobb létszámú
szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas rendezvénytér. Ezen kívül helyet kap a kertben egy gyümölcsös-és gazdasági udvar.
A Látogatóközpont kertjében az öntözés fúrt kútpárból nyert vízzel történik. Az épületek nettó össz alapterülete a padlástér nélkül
1617 m2. Ebből a főépület 967 m2, a foglalkoztató épületek 316 m2, illetve 334 m2. A kert tervezési alapterülete: 21.252 m2 A
Bergmann Panzió a Dömös, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti ingatlanon található, a leendő Dunakanyar Látogatóközponttal megegyező,
Dömös 831/4. helyrajzi számon. A volt Panzió épületét jelen vállalkozási szerződés keretein belül szerkezetkész állapotba kell hozni. Ez
az alábbi munkákat jelenti: összes tartószerkezeti fal, födém, egyéb szerkezet elkészül, vízszigetelési munkák, pince tömedékelése,
tető hőszigetelése, héjalása és a homlokzati nyílászárók elkészülnek, külső falak utólagos hőszigetelése és vakolása megtörténik, a
közművesítés a panzió faláig elkészül. A Panzió össz alapterülete 580, 25 m2, ebből 230,25 m2 a földszint, 236, 54 m2 az emelet és
113, 46 m2 a padlástér.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

16882/2018

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR000627452018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést (Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont). Az ajánlati felhívás VI.3.12) További
információk 9. pontja szerint „Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).” Az ajánlati felhívásban előírt határidőig (2018.11.21. 10:00) 1 darab
, azaz egy darab ajánlat érkezett.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
-

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000627452018

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:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.12.18

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.12.17
2018.12.17

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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2018.12.27

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.12.17 09:25:00

Darago

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000627452018

