Szegedi Ifjúsági Centrum - Táj. elj. eredm.
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2017/179
Építési beruházás
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Nyílt eljárás
2017.10.05.
14084/2017

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

45000000-7
Szeged-Csanádi Egyházmegye

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

HU333

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Szabadidő, kultúra és vallás

Market Építő Zrt.
Egyházmegye

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
Telefon: +36 62420932
E-mail: szic@szeged-csanad.hu
Fax: +36 62420932-155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeged-csanad.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyházmegye
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a "Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú
beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
2

Érték: 9399947790 (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 vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú
beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45110000-1
45210000-2
45212200-8

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Dorozsmai út. 2-4. szám (HRSZ.: 25870) és a
projekt teljeskörű magvalósításával összefüggő további területek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A ütem: 8.000 FÉRŐHELYES STADION és a főépületben lévő rendezvényterületek
Stadion nettó alapterületek:
Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:
földszint: 1 216,84 m2
I. emelet: 929,48 m2
II. emelet: 688,16 m2
III. emelet: 192,03 m2
Kiszolgáló épület összes: 3 026.51 m2
Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m2
Stadion mindösszesen: 4 065,08 m2 nettó
Egyéb építményrészek
Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő
2 db teherlift 1.000 kg
Vendégek + sajtó létszáma: 8136 fő
Biztonsági személyzet: 40 fő
A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8176 fő
Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan
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előírt 8.000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.
(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)
A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az
északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú
B ütem: Fedett Rendezvényközpont
Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok,
grundfoci pálya.
A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti
grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad
kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.
bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2
nettó alapterületek:
fszt: 1 884,04 m2
I. em: 539,11 m2
II. em: 408,70 m2
összesen: 2 789,31 m2
Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő
Építménymagasság: 11,39 m.
(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)
A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.
C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása
Alapadatok:
Bruttó beépített terület: 801,67 m2
Nettó szintterületek:
pince: 514,13 m2
földszint: 568,03 m2
emelet: 529,42 m2
emelet: 529,42 m2
tetőtér: 136,04 m2
összesen: 2 277,04 m2
D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása
Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló
nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.
Alapadatok:
Bruttó beépített terület: 155,27 m2
Nettó szintterület:
földszint: 127,84 m2
(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)
E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása
Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe
hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala,
így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú
hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén
nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a
veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.
Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3
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G ütem: Közművek kiváltása és építése
A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc
vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV - os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és
Telecom - os optikai kábel és MOL - os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő
telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket
az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.
H ütem: Útépítési munkák
A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút
(Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás
csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön
keresztül kell megoldani.
F ütem:
Centerpálya füves,+ Edzőpályák,
Centerpálya
Küzdőtér mérete: 105 x 68 m
Élőfűvel borított terület:110 x 70 m
Műfüves kifutó felület:
Oldalvonal mentén: 4,95 m
Alapvonal mentén: 5,00 m
Opcionális mennyiség: II.2.11) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3.1 Építés technológiai terv 10
2 3.2 Gépszükségleti erőforrásterv 5
3 3.3 Munkaerő-biztosítási terv 5
4 3.4 Műszaki ütemterv 10
5 4. A felhívás III.1.3) M/2. (E) pontja szerinti szakember által tervezett sportlétesítmények
összesített befogadóképessége 5
6 5. A III.1.3) M/2. (A) pont szerinti szakember legalább 8000 fő befogadására alkalmas
sportlétesítmények építési beruházásainak megvalósításában felelős műszaki vezetőként
történő részvétele (hónap) 5
7 6. Teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő
fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a
szerződéskötést követő 4 hónapon belül éljen, és hogy akár csak részben vegye azt igénybe,
illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket.
Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek
teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
Opcionális mennyiség:
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Külső út és parkoló, járda felújítása
Stadion centerpálya körüli perimeter és egyéb reklámhordozók
Szállásépület teljes felújítása
Teniszpályák (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)
Geotermikus fűtés
BREEAM/LEED minősítés (good/silver)
BREEAM többletköltségek
Karbantartó eszközök
Takarító eszközök
Első feltöltés
Portaépület teljes körű felújítása
Kert automata öntözőrendszer
Elektromos autőtöltő
Napelemes rendszer (alapkiépítésben csak csatlakoztatási, felügyeleti lehetőség)
Magas szintű épületfelügyeleti rendszer (mérések, világítások, KIF állapotok menedzselése)
Gyermekjátszótér (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)
Színpad Amfiteátrum: 260 férőhelyes (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)
Futópálya (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)
Grundfoci pálya, lelátó és napellenző (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek
részletesen elhatárolásra.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint
kerül értékelésre:
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 45
Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 5
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 105 - 209109
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és
kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok ellátására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
7

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9399947790
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A nyertes ajánlattevő adószáma: 14776355-2-44.
A jelen hirdetmény II.2.11) és V.2.4) pontjaiban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár került
rögzítésre. Az opcionális tételekre vonatkozó ajánlati ár nettó 2 528 663 852 HUF.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.
§-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/02 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós 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
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
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A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)

11

