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Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Iktatószám: 9541/2020
CPV Kód: 71355000-1
Ajánlatkérő: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Teljesítés helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási
területe.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Geo Mega Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: víz- és csatornaszolgáltatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné dr. Barcsik Adrienn
Telefon: +36 76511536
E-mail: barcsik.adrienn@bacsviz.hu
Fax: +36 76508412
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacsviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)



2

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: víz- és csatornaszolgáltatás

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten
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Hivatkozási szám: EKR000259242020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés földmérési szolgáltatások ellátása tekintetében vízvezetési szolgalmi
jogosultságok utólagos alapításához és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a kecskeméti
ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok vonatkozásában.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 5264150 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízvezetési szolgalmi jogosultságot a Kecskemét Megyei Jogú Város (KMJV) Önkormányzatának 
tulajdonában álló ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok esetében kell alapítani. A szolgalmi 
jogosultság bejegyzését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 80. § 
szerint kell elvégeztetni. Bekötővezetékek által érintett földrészletekre, közterületekre és 
önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokra nem kell szolgalmat bejegyeztetni.
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A szolgalom bejegyzéssel érintett földrészletek listáját a legfrissebb ivóvíz szakági
közműnyilvántartás és az aktuális ingatlan-nyilvántartás szerinti alaptérkép alapján kell
meghatározni. Az minősül szolgalom jog bejegyzéssel érintett földrészletnek, melyet a
gerincvezeték nyomvonala érint. A szükséges szolgalmi sáv szélessége az érintett ivóvíz vezeték
tengelyétől számítva NA 250 mm átmérőig 1-1 méter, NA 250 mm átmérő felett 2-2 méter vízszintes
és függőleges értelemben egyaránt. A bekötővezetékek által érintett ingatlanokat nem kell
figyelembe venni a legyűjtés során, így szolgalmi sávot sem kell kijelölni hozzá. A szolgalmi sávval
érintett ingatlanok közül figyelmen kívül kell hagyni a közterületeket és az önkormányzati
tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokat. Törölni kell a listából azon földrészleteket is,
melyeket a szolgalmi sáv csak kis mértékben érint. Ez utóbbi eldöntéséhez szakmai tapasztalat is
szükséges. Nem kell figyelembe venni továbbá azokat az ivóvíz víziközművel érintett ingatlanokat
sem, melyekre korábban már jegyeztek be vízvezetési szolgalmi jogot és annak jogosultjaként KMJV
Önkormányzata van megjelölve. A fenti szempontok figyelembevételével, valamint a 2019. március
7-i állapot szerinti szakági térkép és a 2019. január 1-jei ingatlan-nyilvántartás alapján legyűjtésre
került a vízvezetési szolgalmi jog utólagos alapításával érintett földrészletek listája, amely 635
darab ingatlant tartalmaz KMJV Önkormányzata vonatkozásában. 
Az érintett földrészletek helyrajzi számait az ajánlattételhez kiadott táblázat tartalmazza. 
Tekintettel arra, hogy a szakági térkép és az ingatlan-nyilvántartás is folyamatosan változik, ezért a
megadott ingatlanszámok mennyisége illetve az érintett helyrajzi számok is a közbeszerzési eljárás
lezárását követően változhatnak. 
Amennyiben a feladat végrehajtása során egy-egy helyrajzi szám megosztásra vagy összevonásra
kerül, és emiatt a megadott földrészletek helyrajzi száma módosul, a változási vázrajzokat az éppen
aktuális, hivatalos ingatlan-nyilvántartás alapján kell elkészíteni. Ha az érintett ingatlanok száma a
szolgalmi jogosultságok bejegyeztetése során megnő a közbeszerzési eljárás során kiadott listához
képest, a munka többletköltsége a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységáron elszámolható. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a földhivatali adatszolgáltatás és a záradékolás díját (800
HUF/hrsz.), ezek a nyertes ajánlattevőt terhelik. Nem kell tartalmaznia azonban a szolgalmi jogok
ingatlan nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat (6600 HUF/hrsz),
mely az ajánlatkérőt terheli. Az esetlegesen a vízügyi engedélyezési hatóságnak fizetendő díj is
ajánlatkérőt terheli. A földhivatali adatszolgáltatás díját nyertes ajánlattevő fizeti meg, de jogosult
azt ajánlatkérőnek továbbszámlázni. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a dokumentáció részét képező közbeszerzési
műszaki leírásban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember víziközmű szakági
geodéziai munkában szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságon felül
(legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 20
Költség szempont –
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x Ár szempont – 1. Alapítási díj összesen (nettó HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban közölt kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, a közbeszerzési eljárás
időigényének megfelelően változhat, lehet korábbi, de későbbi is. A szerződés az aláírása napján
lép hatályba és a Felek által vállalt szolgáltatások és ellenszolgáltatások maradéktalan teljesítéséig
marad hatályban.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a nyertes ajánlattevő teljesítése az ügyintézési határidők betartásával
2020. november hó 02. napjáig befejeződik, a teljesítés határidejét ennek megfelelően állapította
meg. Amennyiben azonban a nyertes ajánlattevő teljesítése hatósági késedelem miatt eddig az
időpontig nem történik meg maradéktalanul, ajánlatkérő a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján
a teljesítésre nyitva álló határidőt automatikusan meghosszabbítja póthatáridő tűzése nélkül.
Ajánlatkérő hatósági késedelemnek tekint minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt
meghaladó időtartamot, melyet a hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés
vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett a jogszabályok által
felhatalmazott illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságok által előírt minden
követelménynek és eljárásnak, emellett a hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik
az előrehaladást. Hatóság által okozott késedelemnek tekintendő különösen: minden olyan
jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, amely késedelmet a hatóság okozott, és
amely esetében ajánlatkérő úgy dönt, hogy a hatóság által okozott késedelemre tekintettel a
teljesítés időtartamát meghosszabbítja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

05105 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2020/05/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Geo Mega Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88837882
Postai cím: Sás Utca 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@geomegaalfa.hu
Telefon: +36 203209245
Internetcím(ek): (URL) www.geomegaalfa.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11576022203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25475725
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5264150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország



9

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11455796207

Hivatalos név: Geodézia Kelet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90672844
Postai cím: Hunyadi Utca 2-4
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26090812209

Hivatalos név: Geo Mega Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88837882
Postai cím: Sás Utca 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11576022203

Hivatalos név: Geodéziai és Térképészeti Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91627597
Postai cím: Bosnyák Tér 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10922839242

Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10391183220

Hivatalos név: GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17012522
Postai cím: Keselyűsi Út 9
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Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10477889217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/29 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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