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 A meglévő állapot ismertetése, befogadó 
A tervezési területen a csapadékvíz elvezetése megnyugtatóan nem megoldott. 
A területre lehulló csapadék, vagy a talajba szivárog, vagy elpárolog, vagy a meglévő 
részlegesen működő csapadékvízelvezető-rendszeren keresztül kerül elvezetésre. 
A terület zömében üdülőházas beépítésű. A meglévő csapadékvízelvezető-hálózat zárt csapadékvíz elvezető csatornák. 
A  Zrínyi utca és közvetlen környezetének belterületi csapadékvizeinek befogadója 
a Balaton. 
Az érintett területen elhelyezkedő partfal, magaspart alatti Zrínyi Miklós utcai 
meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni csapadékvizek biztonságos elvezetése a befogadóig nem mindenütt biztosított.. 
A vízgyűjtő terület zömében üdülőházas beépítésű, a partfal, illetve az alatta lévő lejtők nagy 
része fás, bokros terület. 
Nagy intenzitású csapadék esetén a lejtőkről érkező csapadékvíz elvezetése a megépült csapadékvíz elvezető csatornába nem 
megoldott nem került kiépítésre a csapadékvíz elvezető csatornával együtt. A felszínen összegyűlő csapadékvíz átömlik az úttesten 
veszélyeztetve az alatta lévő beépített ingatlanokat. 
A csapadékvíz bevezetése a zárt csatornába burkolt folyókákkal oldható meg. 
A burkolt folyókák önkormányzati tulajdonú területen kerülnek épülnek meg. 
. A jelen munka során megépítendő munkarészek 
CS-Z-2-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
Az utca vasút felőli oldalára a zárt csapadékcsatorna fölé a Zrínyi u.99-105 házszámok között burkolt folyókát terveztünk.  
Épül összesen: 
- 94,4 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
- 34,7 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
 
CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 – 122 házszámú ingatlanok között 
épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt 
folyókát terveztünk. 
 
Épül összesen: 
- 160,4 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
 
CS-Z-3-1 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A csatorna fölé burkolt folyóka építendő. 
Épül összesen: 
- 58,8 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
 
A tervezett folyókaszakaszok mellett az úttest megrongálódott, ezért az ahhoz való megfelelő csatlakozás érdekében az út szélén 1,0m 
szélességben az aszfaltot le kell marni, és új, 5cm vastag aszfaltréteggel pótolni. Az érintett út olyan állapotban van, hogy 30%-ban az 
útalap elbontása is szükséges, ide a tükör kialakítása után 15cm vastag aljzatbetont kell építeni, és arra kerül az 5 cm vastag 
aszfaltréteg. 
 
Érintett területek 
 
A tervezett csapadékvíz elvezető folyókák a 1417 hrsz.-ú, Balatonvilágos Község Önkormányzat tulajdonában lévő területeket érintik. 
 
 Aknák, víznyelők: 
A területen előregyártott elemekből készülő beton tisztítóaknák, valamint négyszögletű 
víznyelő aknák kerültek beépítésre. 
 Lefedésükre rácsos (víznyelős) fedlap szolgál, melyeket szintbe kell helyezni a folyóka burkolattal. 
 
Közműkeresztezések 
A tervezési területen több meglévő közmű található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő 
vízvezetékek, szennyvízcsatorna, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II. 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gressing.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2020.12.21

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

lévő elektromos hálózat, az INVITEL Zrt. üzemeltetésében lévő távközlési hálózat, valamint 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezeték. 
A már meglévő földalatti közművek mélységi vonalvezetése a tervezett földmunkát nem érinti. 
Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. 
 
Munkavédelem 
A kiviteli terv részét kell, hogy képezze a Biztonságtechnikai-, és Egészségvédelmi 
Tervfejezet. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
 
Környezetvédelmi tervfejezet 
Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető 
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, 
berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat 
(környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 
 
A költségvetésben szereplő, nem magától értetődő tételek magyarázata 
 
        Közmű feltárás 12 érintett közműkeresztezés környezetében, darabonként 1-1-m3 föld kézi kitermelését terveztük be 
        A folyókák felülete a fentiek alapján 153,2m hosszon 2,0m széles és 195,1m hosszon 1,5m széles. Ez összesen 348,3m hosszú, és 
599,05m2 felületű. Ekkora méretű tükör kialakítása szükséges és ekkora lesz az építéshez tervezett folyóka felülete is, illetve ezen 
felületre kerülő 20cm vastag alapréteg térfogata 119,81 m3. 
        A folyókák hossza 348,3m, ennyi lesz az építendő szegély hossza is. Az aszfaltvágás hossza a végszélességgel megnövelten 357m 
lesz. 
        Az útszegély 348,3 m, amit 1m szélesen kell lemarni. Ezt a 348,3 m2 -t tétel szerint külön, egyszeri 2cm-es marással, és aztán 
háromszor 1 cm marással lehet figyelembe venni. Tehát az 5cm aszfaltmarást két tételben számoljuk, egyszer a teljes felületre 2cm, 
és egyszer a felület háromszoros értékére 1cm értékkel, azaz 1044,9 m2 -es értékkel. Értelemszerűen ez csak a költség 
meghatározására szolgál, a munkát a marógép paramétereinek megfelelően a leggazdaságosabban kell elvégezni.  
Az útépítésnél az 5cm-es vastagsággal ez alapján lett 17,415 m3 az aszfalt mennyisége. 
        A 348,3m útszegély 30%-a szorul teljes cserére, azaz 104,49 m2. Ezt 15cm mélyen bontani kell, ez 15,67 m3, ami a beépítendő új 
beton térfogata is egyben. Ezt a 104,49 m2-t vettük figyelembe az útalap tükörkialakítás tételnél is. 

Kbt. Harmadik rész XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás V.2) További információk   pontjában előírta, hogy az eljárásban alkalmazza  
 a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, azaz  ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább 
két  ajánlatot  akkor az eljárást eredménytelenné nyílvánítja. Az eljárásban 1 (egy) darab ajánlat érkezett , erre tekintettel az eljárás a  
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján  eredménytelen. Az ajánlatkérő  a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján a beérkezett  1 db  
ajánlatot nem  bírálata és  nem értékelte mert   az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

2021.01.07

2021.01.08
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az eljárásban az alábbi egy db ajánlat érkezett mely a Kbt. 70.§(1) bekezdése alapján a  Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
eredménytelenségi okra tekintettel el nem bírált és nem értékelt ajánlat:  
Ajánlattevő neve: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 8600 Siófok Tanácsház Utca 24 1/16 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft):19 600 668 Ft 
Az 1 fő mérnök szakember vonalas közművek kivitelezésének irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata (2 pont /db , értékelés legkedvezőbb szintje 5 db) :5 db 
A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, min. 0 
hónap, a legkedvezőbb szint 36 hónap):6 hónap

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


