1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM 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 Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
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
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
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 tervellenőri, tervezői és műszaki ellenőri
feladatok ellátása
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
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye

NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
8960 Lenti, Zrínyi u. 4.8960 Lenti, Kossuth Lajos út 10. Hrsz.: 992.
NUTS-kód HU223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgy: Lenti Város Önkormányzata részére tervellenőri, tervezői és műszaki ellenőri
feladatok ellátása tervellenőri, tervezői, illetve megbízási szerződés keretében
Mennyiség: I. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére tervellenőri
feladatok ellátása tervellenőri szerződés keretében
„A” feladat: „Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a
Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával” című, NYDOP-5.2.1/B-2008-0002
azonosító számú pályázat keretében a Lenti Szakorvosi Rendelő fejlesztés komplett
kivitelezési tervdokumentációjának tervellenőrzése
Az építési beruházás célja a Rendelőintézet (hrsz 992), mint meglévő járóbeteg
szakrendelő átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek
és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével. A fejlesztés során
1526 m2-en 8 db rendelő, az alapellátás helyiségei, a kiszolgáló helyiségek, és
egyéb terek (folyosók, várók, stb) kialakítása történik, egységes arculatot kap a két
épületszárny. A felújítási munkák összes költsége bruttó 228.900.000 Ft a tervezői
költségbecslés alapján
A kiviteli tervdokumentáció az alábbi szakági részdokumentumokat tartalmazza:
- építész tervdokumentáció
- tartószerkezet tervdokumentáció
- épületrész tervdokumentáció
„B” feladat: „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című
NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés
komplett kivitelezési tervdokumentációjának tervellenőrzése
A beruházás főbb jellemzője: Az ellenőrzési terület 3112,69 m2 területű épület
felújítására, 234,96 m2 épület bővítésére, továbbá 5800,00 m2 tér rekonstrukcióra
terjed ki. A rehabilitáció több területen történik. A területre érvényes Rendezési terv
van hatályban.
A beruházás várható nettó összköltsége: 485.693.334,- Ft
A kiviteli tervdokumentáció az alábbi szakági részdokumentumokat tartalmazza:
- építész tervdokumentáció
- belsőépítész tervdokumentáció- tartószerkezeti tervdokumentáció
- épületgépészeti tervdokumentáció

- közmű tervdokumentáció
- elektromos tervdokumentáció
„C” feladat: „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című projekt
NYDOP - 5.1.1/A-2008-0020 számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés
komplett kivitelezési tervdokumentációjának tervellenőrzése
A beruházás főbb jellemzője: A beruházás során 383 m2 területű épületszárny
újul meg (átalakítás, energiatakarékosság tétel, komplex akadálymentesítés),
beszerzésre kerülnek a szükséges bútorok, eszközök. A szakellátás támogatott
körében meghatározot funkciókon túl, az átalakítást követően, az épületben
az esélyegyenlőség biztosítandó, komplex akadálymentesítést kell kialakítani.
Szükséges továbbá a gazdaságos energetika, azaz a teljes körű hőszigetelés és az
energetikai ellátás tervezése.
A beruházás várható nettó összköltsége: 40.736.900 Ft
A kiviteli tervdokumentáció az alábbi szakági részdokumentumokat tartalmazza:
- építész tervdokumentáció
- tartószerkezeti tervdokumentáció
- villamossági tervdokumentáció
- gépészeti tervdokumentáció
A dokumentációban részletezettek szerint.
- épületvillamossági tervdokumentáció
- erősáramú rendszerek
- gyengeáramú rendszerek
- épületgépészeti erősáram és automatika
- orvostechnológia, komplex akadálymentesítés tervdokumentáció
- közúti kapcsolat és személygépkocsi parkoló elhelyezés
- kertrendezés tervdokumentáció
II. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére tervezői feladatok ellátása
tervezői szerződés keretében
A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben című projekt keretében
újonnan létrejövő Fogyasztékos Személyek Nappali Integrált Intézményéhez
komplett kiviteli tervdokumentáció készítése.
A beruházás főbb jellemzője: Lenti Város Önkormányzata pályázati úton támogatást
nyert „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című projektjével.
A projekt célja egy olyan integrált intézmény kialakítása a Rendelőintézet üressé
váló emeletén, amely új szolgáltatásokkal segíti a Kistérségben élő nappali ellátást.
A beruházás során 383 m2 területű épületszárny újul meg (átalakítás,
energiatakarékosság tétel, komplex akadálymentesítés), beszrzésre kerülnek a
szükséges bútorok, eszközök.
A fejlesztés eredméyneként 25 fő fogyatékkal élő nappali ellátását, és egyéb
szolgáltatásokat biztosító új intézmény jön létre.
A beruházás várható nettó összköltsége: 40.736.900 Ft.
III. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri feladatok
ellátása megbízási szerződés keretében
A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben című projekt keretében
újonnan létrejövő Fogyatékos Személyek Nappali Integrált Intézményének
kialakításának építésére vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása
Lenti Város Önkormányzata pályázati úton támogatást nyert „A fogyatékkal élők
nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című projektjével

A projekt célja egy olyan integrált intézmény kialakítása a Rendelőintézet üressé
váló emeletén, amely új szolgáltatásokkal segíti a Kistérségben élő nappali
ellátást. A beruházás során 383 m2 területű épületszárny újul meg (átalakítás,
energiatakarékosság tétel, komplex akadálymentesítés), beszerzésre kerülnek
a szükséges bútorok, eszközök. A fejelsztés eredményeként 25 fő fogyatékkal
élő nappali ellátását, és egyéb szolgáltatásokat biztosító új intézmény jön létre.
A műszaki ellenőri feladatokat a jelen felhívásban hivatkozott jogszabály és
dokumentáció tartalmazza részletesen.
IV. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére nyomvonalas létesítmények
tervezői feladatainak ellátása tervezői szerződés keretében
„A” feladat: MUMOR városrészi köztemetőhöz vezető út kiépítéséhez engedélyes
tervdokumentáció elkészítése. Az engedélyezés tervezési munka tárgyát képező
út a belterületi Arany János lakóutca és a városrészi köztemető között helyezkedik
el. A köztemetőhöz vezető út hossza 310 fm, a burkolat szélessége 2,50 m. Az út
jelenlegi burkolata, kavics. Az út 310 m hosszban 2,50 m burkolatszélességgel, 10
cm vtg. mészkő kiegyenlítést kap hengerezéssel, melyre két rétegű aszfalt burkoalt
készül CB-11 jelű aszfalt kopóréteggel, összesen 6 cm vtg-ban. Az út mellett 150
fm hosszban kétoldali nyílt vízelvezető árok van, míg 160 fm hosszban egyoldali
nyílt árkot kell ásni, a kitermelt föld elszállításával ahhoz, hogy az út vízelvezetése
biztosított legyen. A tervezett út hrsz-a: 2237.
„B” feladat: Lenti, Zrínyi - Alkotmány - Akácfa utcák burkolat felújításához
engedélyes tervdokumentáció elkészítése. A felújítandó utak burkolatszélessége:
Zrínyi utca 7,50 - 8,30 m
Alkotmány utca 6,00 m
Akácfa utca 17,00 m
Burkolatszélesség változás több helyen található.
A felújítandó utak pályaszerkezete:
- 15-20 cm szemcsés anyagú alap
- 15-20 cm szórt útalap
- 6 cm aszfalt
A dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71240000-2

71322000-1
71334000-8
71356100-9
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 szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) I. részajánlati kör: 3.760.000,- II. részajánlati kör: 1.020.000,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
További
tárgyak:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos x
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
Kbt. 124. § (2) bekezdés b) pontja
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény

III.2) bírálati szempontok
III.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
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
6881/2009
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12878 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/06/29 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése I. RÉSZAJÁNLATI KÖR
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/31 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3 db

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baratta Építész és Mérnök Iroda Kft.
Postai cím: Bíró Márton u. 71.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) I., II. és IV. részajánlati kör becsült értéke: nettó 6.000.000,forint (Az egybeszámítás szabályai szerint nettó 38.000.000,- forint.)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 3.760.000,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
részben az építész tervdokumentációk, szerkezeti tervdokumentációk,
gépészeti tervdokumentációk, elektromos tervdokumentációk, orvostechnológiai
tervdokumentációk, út-közmű és kertészeti tervfejezet
IV.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése II. RÉSZAJÁNLATI KÖR
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/31 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2 db
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zalaki Bt.
Postai cím: Baross G. u. 20.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) I., II. és IV. részajánlati kör becsült értéke: nettó 6.000.000,forint (Az egybeszámítás szabályai szerint nettó 38.000.000,- forint.)
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1.020.000,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
építészeti tervezés, épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, közmű
tervezés, tartószerkezeti tervezés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.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:
I. részajánlati kör, "A" feladata: "Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése
a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával" című,
NYDOP-5.2.1/B-2008-0002 azonosító számú pályázat, II. és III. részajánlati
kör: "A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben" című a NYDOP 5.1.1/A-2008-0020 számú pályázat
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/08/14 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
Mivel a III. részajánlati körben nem érkezett ajánlat, ezért az ajánlatkérő a III.
részajánlati kört a Kbt. 92. § a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította. Mivel a
IV. részajánlati körben pedig csak érvénytelen ajánlat érkezett, a IV. részajánlati kör
pedig a 92. § b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
----------------V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
1./ KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (név)
6723 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2./ Baratta Építész és Mérnök Iroda Kft. (név)
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 71. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
3./ Zalaki Bt. (név)
8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 20. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
2 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
4./ Partner Mérnöki Iroda Kft. (név)
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C (cím)
HU (székhely szerinti ország)
3 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) ------------------------------Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 7 db
(arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/28 (év/hó/nap)

