
HL/S S169
02/09/2022
475501-2022-HU

1 / 10

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475501-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kecskemét: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
2022/S 169-475501

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10734702203
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kriston Ádám műszaki igazgató
E-mail: Kriston.Adam@bacsviz.hu 
Telefon:  +36 76511503
Fax:  +36 76511503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bacsviz.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15724540203
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu 
Telefon:  +36 76513513
Fax:  +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kecskemet.hu/

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Lajos polgármester
E-mail: balloszog-hivatal@balloszog.hu 
Telefon:  +36 76573032
Fax:  +36 76573032
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.balloszog.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: víz- és csatornaszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Kecskemét és Ballószög víziközmű hálózat fejl
Hivatkozási szám: EKR001595992021

II.1.2) Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
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Vállalkozási szerződés keretében a „Kecskemét Megyei Jogú Város és Ballószög Község víziközmű-
hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztése” című KEHOP-2.1.11 projekt megvalósításához kapcsolódóan 
tervezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC „Sárga” könyv alapján.
A kivitelezés főbb indikatív mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése is szükséges:
A szerződés tárgya technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a „Kecskemét Megyei 
Jogú Város és Ballószög Község víziközmű-hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt 
megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján. Főbb műszaki tartalom:
//Mértékegység//Megépíteni tervezett mennyiség / kapacitás
DN 400 GÖV ivóvízvezeték építés//m //4751
DN 300 KPE ivóvízvezeték építés//m//97
DN 160 KPE ivóvízvezeték építés//m//2125
DN 110 KPE ivóvízvezeték építés//m//447
Napelempark telepítés (szigetüzemű)//kWp//50
Ivóvízszivattyú telepítés//Q max (l / sec)//166,66
Ivóvízszivattyú telepítés (2db)//Q max (l / sec)//97,2
A munkát folyamatos üzem mellett kell elvégezni.
Tervezési munkák a szükséges engedélyeztetésekkel:
- a vízjogi létesítési tervek felülvizsgálata, engedélyek megszerzése / érvényben tartása;
- kiviteli tervek elkészítése.
Kivitelezési feladatok:
- 1. Szakasz: Kecskemét, Mártírok útja-Szent István körút vízvezeték fejlesztése,
- 2. Szakasz: Kecskemét, Ipoly utca vízvezeték fejlesztése,
- 3. Szakasz: Kecskemét, Betonkeverő utca vízvezeték fejlesztése,
- 4. Szakasz: Ballószög, Bem u. - Rákóczi u. vízvezeték fejlesztése,
- 5. Szakasz: Kecskemét I. sz. vízműtelep energiahatékonysági fejlesztés által elért primer energia felhasználás 
csökkentés, nyomásfokozó szivattyú cserék,
- 6. Szakasz: Kecskemét I. sz. vízműtelep, az arzén mentesítés hatékonyságának növelése a lakosság jobb 
ivóvízellátása céljából,
- 7. Szakasz: A fejlesztéssel érintett terület távjeladós-mérősítése és hálózati hatékonyság On-line monitoring 
rendszerének kiépítése,
Próbaüzem lefolytatása (amennyiben a megépített létesítmények engedélykötelesek):
A vízjogi létesítési engedély(ek)ben foglaltak szerint. A próbaüzem időtartama a teljesítés időtartamába 
beleszámít.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek 
elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa 
készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és 
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívják a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatják AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra, ill. 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 való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Részletesen: KD.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 722 731 034.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
Kecskemét megyei jogú város és Ballószög község közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A kivitelezés főbb indikatív mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése is szükséges:
A szerződés tárgya technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a „Kecskemét Megyei 
Jogú Város és Ballószög Község víziközmű-hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt 
megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján. Főbb műszaki tartalom:
//Mértékegység//Megépíteni tervezett mennyiség / kapacitás
DN 400 GÖV ivóvízvezeték építés//m //4751
DN 300 KPE ivóvízvezeték építés//m//97
DN 160 KPE ivóvízvezeték építés//m//2125
DN 110 KPE ivóvízvezeték építés//m//447
Napelempark telepítés (szigetüzemű)//kWp//50
Ivóvízszivattyú telepítés//Q max (l / sec)//166,66
Ivóvízszivattyú telepítés (2db)//Q max (l / sec)//97,2
A munkát folyamatos üzem mellett kell elvégezni.
Tervezési munkák a szükséges engedélyeztetésekkel:
- a vízjogi létesítési tervek felülvizsgálata, engedélyek megszerzése / érvényben tartása;
- kiviteli tervek elkészítése.
Kivitelezési feladatok:
- 1. Szakasz: Kecskemét, Mártírok útja-Szent István körút vízvezeték fejlesztése,
- 2. Szakasz: Kecskemét, Ipoly utca vízvezeték fejlesztése,
- 3. Szakasz: Kecskemét, Betonkeverő utca vízvezeték fejlesztése,
- 4. Szakasz: Ballószög, Bem u. - Rákóczi u. vízvezeték fejlesztése,
- 5. Szakasz: Kecskemét I. sz. vízműtelep energiahatékonysági fejlesztés által elért primer energia felhasználás 
csökkentés, nyomásfokozó szivattyú cserék,
- 6. Szakasz: Kecskemét I. sz. vízműtelep, az arzén mentesítés hatékonyságának növelése a lakosság jobb 
ivóvízellátása céljából,
- 7. Szakasz: A fejlesztéssel érintett terület távjeladós-mérősítése és hálózati hatékonyság On-line monitoring 
rendszerének kiépítése,
Próbaüzem lefolytatása (amennyiben a megépített létesítmények engedélykötelesek):
A vízjogi létesítési engedély(ek)ben foglaltak szerint. A próbaüzem időtartama a teljesítés időtartamába 
beleszámít.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek 
elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa 
készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és 
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívják a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatják AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra, ill. 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 való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Részletesen: KD.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A felhívás III/1.3. M.2.1 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási építmények fejlesztési munkák 
területen szerzett szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hó, legkedvezőtlenebb 0 hó) / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: 2.2 A felhívás III/1.3. M.2.2 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási építmények tervezési munkák 
területen szerzett szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hó, legkedvezőtlenebb 0 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A felhívás III/1.3. M.2.3 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli villamossági fejlesztési munkák területen szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hó, legkedvezőtlenebb 0 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-2.1.11 2. Célterület

II.2.14) További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 002-002095

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Elnevezés:
Kecskemét és Ballószög víziközmű hálózat fejl

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
22/08/2022

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28733232403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 
Telefon:  +36 19201204
Fax:  +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 189 363 021.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 722 731 034.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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Kiviteli terv készítése (tervezés, engedélyezés, dokumentációk készítése, tervezői művezetés és egyéb, 
kiegészítő, járulékos munkák) -
egyes részfeladatai
1.-4. Víziközmű-hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztési munkák, Vízvezeték fejlesztés, vízvezeték építési-
kiváltási munkák - egyes
részfeladatai:
Tervezés, dokumentációk készítése, geodézia, szakfelügyeletek, bontási munkák, irtás, föld- és sziklamunka, 
dúcolás, víztelenítés,
helyszíni beton és vasbeton munkák, közmű csővezetékek és szerelvények, épületgépészeti szerelvények és 
berendezések, építésekszerelések-
telepítések - egyes részfeladatai
Mérések, próbák, fertőtlenítés, mintavételek, forgalomtechnika, ideiglenes vízellátás és egyéb, kiegészítő, 
járulékos munkák - egyes
részfeladatai
Előkészítő munkák (általános tervezési-előkészítési munkák, helyszínibejárás, terület- és felvonulás- 
előkészítés, területrendezés,
mérések, vizsgálatok, geodézia, közmű hálózati bekötések, ideiglenes üzem, próbaüzem, szakvélemények, 
talajmechanika, tervezői
művezetés és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) - egyes részfeladatai
Út bontási-építési-helyreállítási munkák, Útburkolat alap és makadámburkolat, kőburkolat, Bitumenes alap és 
makadámburkolat, Betonpálya burkolat készítése és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) - egyes részfeladatai
5. Vízműtelep energiahatékonysági fejlesztés által elért primer energiafelhasználás csökkentési munkák egyes 
részfeladatai:
Energetikai fejlesztés, nyomásfokozó szivattyú cserék, bontások, villanyszerelés, gépészet és vízvezeték 
építés, tervezés, befejező
munkák, villamos hálózat energetikai fejlesztés, megújuló energiahasznosító berendezések tervezése-
telepítésevillamos hálózatra
kapcsolása, szerelési munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák - egyes részfeladatai
6. Arzén mentesítés hatékonyságának növeléséhez szükséges munkák (villanyszerelés, technológia átalakítás, 
tervezésbeépítésbeüzemelés,
befejező munkák, folyamat irányító rendszerbe illesztés és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) - egyes
részfeladatai
7. Távjeladós mérősítés és monitoring rendszer kiépítése, hálózati hidraulikai modell készítés, 
nyomásmenedzsment kiépítése,
hálózati hatékonyság javítási munkái (tervezés, távjeladós vízmérők beépítése, on-line monitoring rendszer, 
nyomásszabályozási
pontok kiépítése, on-line hálózathidraulikai modell kialakítása, irányítástechnika és egyéb, kiegészítő, járulékos 
munkák) - egyes
részfeladatai Továbbá az alábbi munkák egyes részfeladatai:
Szakfelügyeletek, régészet, lőszermentesítés
Irtás, föld- és sziklamunkák, szállítás-fuvarozás - egyes részfeladatai
Területelőkészítő munkák, állapotfelmérések, geodézia - egyes részfeladatai
Szükség esetén bontási, helyreállítási, közműkiváltási, csatlakozási-rákötési, forgalomtechnikai munkák és 
egyéb, kiegészítő,
járulékos munkák - egyes részfeladatai
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Akna-műtárgy, zsaluzási, állványozási, víztelenítési, dúcolási, betonozási, lakatos munkák és egyéb, kiegészítő, 
járulékos munkák -
egyes részfeladatai
Közműépítési, szerelési munkák, Elektromos, irányítástechnikai munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos 
munkák
Előkészítő, fel/levonulási munkák, irodák biztosítása, energiaellátás, ideiglenes melléklétesítmények, EU 
arculat-,
depóniahelykialakítási munkák, szállítási-felvonulási útvonalak és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák - egyes 
részfeladatai
Minőségbiztosítás-, minőségellenőrzés-, mérések, vizsgálatok, próbák, laborvizsgálatok, hálózatmosatás, 
fertőtlenítés, mérési
jegyzőkönyvek, dokumentációk, munka-, egészség- és tűzvédelmi munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos 
munkák - egyes részfeladatai
Őrzés, vagyonvédelem, biztosítások, garanciák - egyes részfeladatai
Befejező, rekultivációs munkák - egyes részfeladatai
Kiegészítő, egyéb, járulékos munkák - egyes részfeladatai
Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelési munkáinak - egyes részfeladatai
Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3) alkalmassági feltétel szerinti MV-VI jogosultsággal rendelkező szakember 
tevékenysége, felelős
műszaki vezetői tevékenységek ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
- Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke 
Utca 150., 28733232-4-03
- "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6320 Solt, 
Kecskeméti Út 34., 10642166-2-03
- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 27420322-2-07
Ajánlatkérő a 2022. 03. 08. napján kelt döntésével a "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné 
nyilvánította.
A felhívás VI.3) 8. pontja alapján az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza, vagyis 
az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az 
ajánlatok értékelését követően végezte el. Az alábbi ajánlattevő ajánlata nem került elbírálásra az eljárás során:
- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2022
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