Táborfalva Nagyközség Közparkjában "Ifjúsági Park" kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2014/53
Építési beruházás
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2014.05.07.
8125/2014
45212100-7

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
2381 Táborfalva 564/1 hrsz.-ú ingatlan

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

Faberland Kft
Regionális/helyi szintű

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Köztársaság tér 1
Város/Község: Táborfalva
Postai irányítószám: 2381
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Háfra László
Telefon: 0629382028
E-mail: muszak@taborfalva.hu
Fax: 0629382028
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.taborfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Táborfalva Nagyközség Közparkjában „Ifjúsági Park” kialakítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2381 Táborfalva 564/1 hrsz.-ú ingatlan
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Táborfalva 564/1 hrsz.-ú közpark elnevezésű ingatlanján Ifjúsági park kiépítésére kerül sor. Az
Ifjúsági Park területe 780 m2. A kivitelezés során a terület szilárd burkolattal való fedése történik
fitness eszközök és gördeszkapálya elemek elhelyezése céljából. A pályamérete 15 m x 52 m. A
pálya burkolása öntött aszfalttal, a pálya szegélyezése 10x25x5 cm beton szegélykővel történik. A
fitness eszközöket, 55x55x75 cm alapba kell rögzíteni. A fitness park és gördeszka pálya köré
elemes kerítés kerül. A pályát egyszárnyú kapun keresztül lehet megközelíteni.
Tervezett fitness eszközök
A kültéri fitness eszközök fém részei elektrosztatikus porszorású műanyag réteggel vannak
bevonva, ennek köszönhetően jól ellenállnak a korróziós behatásoknak. A kapaszkodók, ülések
és egyéb alkatrészek fröccsöntött műanyagból készülnek. A masszív kialakításuknak
köszönhetően jól ellenállnak az esetleges rongálásoknak.
A telepítendő fitness eszközök műszaki leírása.
(1) Csípőmozgató
A fitnesz eszköz 3 munkafelületből áll, aminél két gyakorlatot állva, egyet ülve lehet végezni, így
egyszerre hárman is használhatják.
Mindhárom rész biztonsági okokból 65°-nál nem fordul ki jobban se jobbra, se balra.
Mérete: 1160 x 1150 x 1400 mm
(2) Kerékpár és lépegető
Két munkafelületből áll, aminél egy gyakorlatot állva, szteppelve, egyet pedig biciklizve lehet
végezni, így egyszerre ketten használhatják. Biztonsági okokból a sztep résznél egy féksarut
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helyeznek el.
Mérete: 1450 x 1300 x 600 mm
(3) Testépítő 1 eszköz
Egyszerre hárman is használhatják. Multi-funkcionális kondigép.
Mérete: 2210 x 1300 x 1700 mm
(4) Testépítő 2 eszköz
Egyszerre hárman is használhatják. Multi-funkcionális kondigép.
Mérete: 1890x1800x1300 mm
(5) Karmozgató
Két karnyújtó egységből áll, így egyszerre ketten használhatják.
Mérete: 1430 x 800 x 1100 mm
(6) Lábnyomó
Két lábnyomó egységből áll, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre ketten használják.
Mindkét részt ütéstompító rendszerrel látják el, hogy megakadályozza a kezek, lábak beakadását,
továbbá féksaruk is felszerelésre kerülnek. A talpaknál csúszásgátló anyag kerül beépítésre.
Mérete: 1900 x 1820 x 610 mm
(7) Dupla sífutó
1 db dupla sífutó egységből áll, ami egy egyidejű kölcsönös mozgást eredményez két ember
között.
A gépet egyedül, vagy egyszerre ketten is használhatják.A gép nagy teherbírású és tartós
csapágyakkal kerül gyártásra.
Mérete: 1510 x 1600 x 590 mm
(8) Haspad
Egyszerre egy ember mozgását teszi lehetővé. A terméket a hasizmok fejlesztésére gyártják.
Mérete: 680 x 1600 x 710 mm
(9) Légben járó
Egy szimpla légben járó egységből áll, ami egy ember mozgását teszi lehetővé. A gép nagy
teherbírású és tartós csapágyakkal kerül gyártásra. A talpaknál csúszásgátló anyag kerül
beépítésre.
Mérete: 1430 x 1360 x 370 mm
(10) Lábnyújtó és tárogató
Két munkafelületből áll. A CF04 és 07 kombinációja.
Biztonsági okokból mindkét egységnél 65 °-os szög kilengésnél megállítók kerülnek elhelyezésre.
A talpaknál csúszásgátló felület teszi biztonságosabbá a használatot.
Mérete: 1200 x 1570 x 600 mm
(11) Lépegető és csípőmozgató
Egyszerre ketten használhatják. A sztep résznél lépegető, a csípőmozgatóval forgó mozgást lehet
végezni.
Mérete: 1230x1430x600 mm
(12) Kerékpár
Egyszerre egy ember használhatja. Erősíti a láb izmait, fokozza a keringést.
Mérete: 1070x1230x1500 mm
Tervezett gördeszkapálya elemek
A masszív fémszerkezetek minden esetben tűzihorganyzottak. A fémvázra szerelik a pályatestet,
mely csúszásmentes rétegelt lemezből készül.
A magas műszaki tartalomnak köszönhetően a pályák jól ellenállnak az időjárásnak és a
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használatból eredő sérüléseknek. A fémszerkezetek tűzihorganyzásának köszönhetően nem
jelentkezik korrózió a fém felületén, a filmbevonatos rétegelt lemez pedig jól ellenáll a
mechanikai behatásoknak.
A tervezett elemek leírása:
(13) Rámpa elem 1,5 m-es
Fém alkatrészei tüzihorganyzottak, a pályatest csúszásmentes rétegelt lemezzel van bevonva.
Mérete: 4400 x 1720 x 2500 mm
(14) Rámpa elem 1,8 m-es
Fém alkatrészei tüzihorganyzottak, a pályatest csúszásmentes rétegelt lemezzel van bevonva.
Mérete: 4000 x 2020 x 3000 mm
(15) Piramis csúszódobozzal 0,8 m-es
Fém alkatrészei tüzihorganyzottak, a pályatest csúszásmentes rétegelt lemezzel van bevonva.
Mérete: 5800 x 1100 x 4700 mm
(16) Korlát 6 m hosszú
Alapanyaga hajlított tüzihorganyzott cső.
Mérete: 6000 x 610 x 60 mm
(17) Csúszódoboz 0,5 m-es
Alapanyaga tüzihorganyzott lemez, zártszelvény és csúszásmentes rétegeltlemez.
Mérete: 2200 x 1550 x 500 mm
Kiegészítő elemek
(18) Pad
A padok fém alkatrészei horganyzottak és elektrosztatikus porszorású műanyag réteggel vannak
bevonva. Fa alkatrészei fenyőből készülnek és UV álló vékony lazúrral felületkezeltek.
Mérete: 1800 x 800 x 700 mm
(19) Szemetes
A szemetes alkatrészei horganyzott acélból készülnek, melyek elektrosztaikus porszórású
műanyaggal vannak bevonva, ebből kifolyólag jól ellenállnak a korróziónak.
Mérete: 1000 x 450 x 450 mm
(20) Információs tábla
Az információs tábla alkatrészei horganyzott acélból készülnek, melyek elektrosztatikus
porszórású műanyag réteggel vannak bevonva, ennek eredményeként jól ellenáll az időjárásnak.
Mérete: 2050 x 1200 x 100 mm
Kerítés és kapu
(21) Kerítés
A kerítés 1,53 m magas táblakerítés, horganyzott és műanyag bevonatos kivitelű, zöld színű.
Kerítésoszlopokból és kerítéstáblákból áll.
A 3D táblák mérete:1530 x 2500 mm
Az oszlopok mérete: 60 x 40 x 1,5 mm
A kapu mérete: 1500 x 1000 x 40 mm
A táblák és az oszlopok minden alkatrésze tüzihorganyzott és elektrosztatikus porszórású
műanyagréteggel vannak bevonva.
A rögzítőbilincsek műanyagból és rozsdamentes köracélból vannak.
(22) Kapu
A kapu 1,53m magas, egyszárnyú.
A kapu minden alkatrésze tüzihorganyzott és elektrosztatikus porszórású műanyag réteggel
vannak bevonva.
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A rögzítőbilincsek műanyagból és rozsdamentes köracélból vannak.
A kivitelezés során a fenn felsorolt műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöket vagy ehhez
hasonló, ezzel legalább egyenértékű eszközöket lehet beépíteni.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212100-7

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)
Érték: 25082149
Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
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A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot ennek alapján a Kbt.
122/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény állt fenn.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/04/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Faberland Kft
Postai cím: 2241 Sülysáp Állomás u. 17.
Város/Község: Sülysáp
Postai irányítószám: 2241
Ország: HU
Telefon: +36 707791105
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E-mail: faberland@faberland.hu
Fax:
Internetcím (URL): www.faberland.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 25082149 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
A szerződés végleges összértéke
Érték: 25082149 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 25082149 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 26458522 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
VALCOL Kft.
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Cím:
2241 Sülysáp Kiskókai u. 9.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 26458522 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Faberland Kft (név) 2241 Sülysáp Állomás u. 17. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

VALCOL Kft (név) 2241 Sülysáp Kiskókai u. 9 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás jogcímen
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/02/28 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
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bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/05/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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