8 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű x
Egyéb
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Lenti Város
Önkormányzata részére kerékpárút építése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye 8960 Lenti, Hrsz.: 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2304/1, 2322/1, 2322/2,
0577/1, 030/3, 030/7, 0576, 0574, 0573/1, 3712/1, 3712/3, 3712/2, 3712/4, 3617,

3615, 0580, 0588/8, 0594/3, 0594/5, 0594/6, 0594/7, 0596/1, 072/7, 073, 0547/67,
0552, 0575/3, 3512, 3720, 0595.
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Tárgya: Lenti Város
Önkormányzata részére kerékpárút építése vállalkozási szerződés keretében
Teljes mennyiség: Támogatott műszaki tartalom:
- Kerékpárút építés 3877 fm
- Meglévő út szélesítés, felújítás 780,9 fm
- Patak keresztezés, 7,16 m nyílású hídépítéssel 1 db
- Csapadékcsatorna építés D 40 275 fm
- Csapadékcsatorna építés D 50 1251,9 fm
- Távközlési hálózat kiváltás 2 db
- Elektromos légvezeték kiváltás 1 db
- Szennyvízcsatorna kiváltás 1 db
- Tűzcsap áthelyezés 1 db
- Kábel TV kiváltás 1 db
Támogatásban nem részesülő, saját forrásból megvalósuló műszaki tartalom:
- Buszöböl építés 2 db
- Damjanich út elején 20 db polleroszlop elhelyezése betonalap készítésével és
mázolásával, 2 colos acélcsőből,
- 74 db kapubejáró helyreállítása Az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233162-2

45221100-3
45232130-2
45232210-7
45232400-6
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt
kérjük kitölteni)
Érték 214.280.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 20
,0
III.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása III.2.3.)
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos x
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben): A Kbt. 124. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárást alkalmaz tekintettel arra, hogy az építési beruházás természete és az
ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes
átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását, melynek jelentőségét az is indokolja,
hogy a beruházás támogatásból valósul meg. Tekintettel arra, hogy az építési
beruházást legkésőbb 2009. október 15. (a támogatott műszaki tartalom tekintetében
2009. szeptember 30.) napjára be kell fejezni, az ajánlattevőknek olyan műszaki
További
tárgyak:

megvalósítási ütemterv szerint kell a kivitelezési munkálatokat elvégezniük,
amely során fokozott hangsúly kerül a párhuzamos munkavégzésre, ami jelentős
munkaszervezési feladatokat ró az ajánlattevőkre. Az ellenszolgáltatás előzetes
átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását nehezíti továbbá azon körülmény, illetve
kockázat is, hogy a támogatásban részesülő műszaki tartalom tekintetében az
elszámolás részben közvetlen, többségében azonban közvetett kifizetéssel történik,
továbbá a teljes műszaki tartalomban találhatók olyan saját forrásból megvalósuló
tételek is, melyek elszámolása szintén más rendszerben és feltételekkel történik.
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 322/2009
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2059/2009 (2009/02/09)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma:
Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2009/06/09 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3 db
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város/Község: Zalakaros
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 150.111.400
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 214.280.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 20
,0
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész):
, (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert) tervezési feladatok,
engedélyeztetés, tervezői művezetés, esetleges kitűzés, geodéziai bemérés,
ideiglenes energiaellátás biztosítása, anyagok stb. beszállítása, közműkiváltások,
beüzemelés, szükséges szakfelügyelet ellátása, minőségvizsgálatok (laboratóriumi
és egyéb), gépek, eszközök bérlése, telephelybérlés, őrzés, hulladékszállítás,
elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes), mobil illemhelyek bérlése, szállítása,
pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele, biztosítások kötése, információs anyagok
beszerzése, kommunikációs csatornák igénybevétele, esetleges lőszermentesítés,
földmunkák, hídépítés, kapubejárók építése, helyreállítása, aszfaltozási munkák,

csapadékcsatorna építése, tűzcsap áthelyezés, útépítés, polleroszlop elhelyezése,
burkolatjel-festés.
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot: Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén
belül „NYDOP-2007-4.3.1./B Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok
mentén” tárgyú NYDOP-2007-4.3.I./B-2007-0013. azonosító számon regisztrált
projekt
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 2009. május 25. napján 11.00
órakor
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése középvállalkozás
VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe,
valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén
a benyújtott részajánlatok száma 1./ COLAS Építő Zrt. (HU-3300 Eger, Deák Ferenc
út 49.)
2./ SZABADICS Közmű- és Mélyépítő Zrt. (HU-8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
3./ Swietelsky Magyarország Kft. (HU-1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. V.
em.)
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és
hivatkozás a hirdetményre (adott esetben) VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást
alkalmazott? (adott esetben) VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/29 (év/hó/nap)

