
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 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
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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 városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos
mélyépítési 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) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Lenti Város közigazgatási határa
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
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
Tárgya: Lenti Város Önkormányzata részére városüzemeltetési munkákkal
kapcsolatos mélyépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében
Teljes mennyiség:
„A” feladatrész:
- Lenzi Város Önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú utak kátyúzási munkái
Lenti belterület:
A kátyúk mennyisége: 1027 m2
A kátyúk átlagos vastagsága: 0.05 m
A keletkezett kátyúk összmennyisége: 1027 m2 × 0,05 m - 51.35 m3
A kátyúk helyreállítása pontszerű, valamint a szükséges helyeken lokálos marással
AB-11 jelű aszfalttal történő helyreállítással kerül kivitelezésre.
Lenti városrészek:
A kátyúk mennyisége: 254 m2
A kátyúk általgos vastagsága: 0,05 m
A keletkezett kátyúk összmennyisége: 254 m2 × 0,05 m - 22,6 m3
A városrészekben a kátyúzás helyreállítással egyidejűleg el kell végezni a
kimutatásban szereplő útpadkázást osztályozatlan homokos-kaviccsal megfelelő
tömörítéssel.
„B” feladatrész:
- Lenti Város Önkormányzati tulajdonban lévő utak kavicsozása, árkolása,
átereszek felújítási munkái
Lenti Város Önkormányzati tulajdonban lévő utak kavicsozása.
Lenti- Lentikápolna:
A meglévő út profilozása és a kátyús, nyomvájús helyek 60 m3 osztályozatlan
homokos-kavics réteg bedolgozása és megfelelő tömörítése.
A temetői út közterülettől a Lenti-Bajánsenye összekötő útig terjedő szakaszon 25
m3 osztályozatlan homokos-kavics réteg bedolgozása és megfelelő tömörítése.
Lenti-Máhomfa:
Lenti- Máhomfa városrészben a zártkerti úton a felületi hibák kiegyenlítése,
bedolgozása a profilozással egyidejűleg 50 m3 mészkövet megfelelő tömörítéssel,
valamint a lejtős, erősebb vízfolyásnak kitett szakaszon 30 m3 mészkövet megfelelő
tömörítéssel.
Lenti-hegy:
Lenti-hegyen a Lenti-hegyi kavicsolt burkolatú utakon a kátyús, nyomvonalas
szakaszokon a profilozással egyidejűleg be kell dolgozni 27 m3 osztályozatlan
homokos-kavicsot, valamint 93,7 m3 mészkövet megfelelő tömörítéssel.



Lenti belterület:
A felújítás során a felületi hibákat el kell egyenlíteni és be kell dolgozni 5 m3
osztályozatlan homokos-kavicsot megfelelő tömörítéssel.
A Hársfa utcában az új lakóövezeti részben az útburkolat felújítása során be kell
dolgozni 40 m3 mészkövet a profilozással egy időben megfelelő tömörítéssel.
Lenti külterület:
A 0239. hrsz-ú út /tavakhoz vezető út/ kavicsolt útburkolatú út kátyúinak,
nyomvályúinak megszüntetésére be kell dolgozni 30 m3 osztályozatlan
homokos-kavicsot megfelelő tömörítéssel.
- Lenti Város Önkormányzata tulajdonában lévő vízelvezető árkok felújítása.
Lenti belterület:
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Sugár úti telkek között húzódó
önkormányzati tulajdonú vízelvezető árok géppel nem megközelíthető, így csak
kézimunkával végezhető el az árok iszapolása. Az árokból kitermelt földet az árok
melletti közterületen el kell teríteni. Az árok hossza: 200 fm.
A Bánffy utca és Ifjúsági utca kereszteződésében 2 db vb. áteresz beszakadt az
útburkolat alatt, így az árokban felgyülemlett víz elvezetése nem biztosított. A törött
2 db 60 cm átmérőjű vb. átereszt ki kell cserélni. A szükséges aszfalt helyreállítást
AB-11 jelű aszfalttal kell elkészíteni. Aszfalt burkolat javítási felülete: 10 m2
A Bánffy utcában a kereszteződéstől keletre eső árokszakaszon 100 fm hosszban
el kell végezni a gépi iszapolást és a kitermelt földet el kell szállítani 5 km távolságon
belül.
Lenti-hegy:
A Harangláb utca lejtősebb szakaszán a víz eltelített mintegy 100 fm hosszúságú
árkot, melyet a szűk hely miatt kézi árkolással kell megoldani.
Lenti- Bárszentmihályfa:
A Mihályfai úton 200 fm hosszúságú szakaszon gépi árkolás. A kiemelt földet 5 km
távolságon belül el kell szállítani.
A Bárhelyi településrészben a belterületi vízelvezető árokhoz kapcsolódó külterületi
vízelvezető árok gépi árkolása 573 fm hosszban. A kitermelt föld 50%-át a
helyszínen kell elteríteni, a másik 50%-át 5 km távolságon belül el kell szállítani.
Lenti-Máhomfa:
Lenti- Máhomfa városrészben a Máhomfai út 11. számú ház előtti mély fekvésű
területen el kell végezni 50 fm meglévő nyílt vízelvezető árok iszapolását.
- A Lenti, Kossuth út 1. sz. alatti társasház előtt lévő aszfalt járdák felújítási munkái
A felújítás során a sérült betonszegélyt el kell bontani, és 20 m hosszban
süllyesztett előregyártott betonszegély kerül bedolgozásra alapárok kiemeléssel,
beton alapgerendával.
A meglévő, repedezett aszfalt burkolatra 5-6 cm vtg-ú K11 jelű aszfalt beton kerül
kézi bedolgozásra, bitumenemulziós alápermetezéssel. A bedolgozandó aszfalt
mennyisége 3,6 m3.
- Lenti-Máhomfa betonjárda felújítási munkái
A felújítás során 90 m2 nagyságú beton felületet kell bontani és el kell szállítani
1 km távolságon belül. A bontott részben 10 cm vastag kavicságyazat készül 2
oldali függőleges zsaluzattal egyidejűleg átlagosan 6-8 cm vastag betonjárda kerül
feldolgozásra, a kapubejáratoknál megerősítve. A beton minősége: C-16/KK. A
felújítandó betonjárda összterülete: 627 m2
- Útburkolati jelek festése



Lenti város területén lévő önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utakon a
szükséges útburkolati jelek festése során az alábbiak kerülnek kivitelezésre:
- Önkormányzati utak kereszteződéseiben „Stop” és „Elsőbbségadás kötelező”
pozíció jelek festése, valamint a kijelölt parkolóhelyek festése kézi munkával, 360 m2
nagyságú felületen.
- A felezővonalak és egyéb útburkolati jelek festése gépi munkával 140 m2
nagyságú felülettel kerülnek kivitelezésre.
- A Lenti, Bocskai utcában autóbusz fel- leszállás célját szolgáló kiemelt szegélyű
lelépő létesítése
A közterületen létesítendő lelépő tükör-készítéssel, a föld 20 cm vtg-ban történő
kiemelésével és 1 km távolságon belüli elszállításával történik 6,7 m2 területen.
Ágyazat készül homokos kavicsból, 20 cm vtg-ban hengerezéssel 1 m3 kavics
bedolgozással.
A 10 fm hosszúságú kiemelt szegély betonágyazatba kerül beépítésre.
Az ágyazatra 20 cm vtg-ú burkolat alap készül 1 m3 mennyiségű CKT-ból.
A betonburkolatra 5 cm vtg. AB-11 jelű aszfalt kopóréteg kerül kézi bedolozással,
tömörítéssel, 0,3 m3 mennyiségű aszfalttal.
- Lenti, Bottyán János utca 3. sz. alatti társasházhoz vezető aszfaltjárda felújítási
munkái
A meglévő burkolat felújítása során 10 cm vtg-ban a burkolatot 9,20 m hosszban
géppel ki kell fűrészelni, majd a felszerelt járda helyén osztályozatlan homokos
kavicsból 4 m3 mennyiségű kavics bedolgozással el kell végezni a feltöltést
megelőző tömörítéssel.
A megsüllyedt járda 1,90 m3 mennyiségben kerül felbontásra.
Járda aljzatbeton készül C/10-32/KK kavicsbetonból, C250 minőségben, 1,5 m3
mennyiségben.
A meglévő alap felületének előzetes letakarítása, majd bitumen emulziós
alápermetezése után 5 cm vtg-ő, 1,4 m szélességű járda burkolat készpl AB12 jelű
keverékből, 5,2 m3 mennyiségű aszfalt bedolgozással.
- A Lenti, Kossuth út - Akácfa utca kereszteződéstől a Kossuth út 2. szám alatti
társasházig terjedő járdaszakaszon térkő burkolási munkák
A fenti közterületen lévő aszfalt burkolatú járdaszakaszon több helyen süllyedések,
kissebb-nagyobb kátyúk keletkeztek. A nagy gyalogos forgalmat lebonyolító
járda jelenlegi állapotában nem biztosítja a balesetmentes, zavartalan gyalogos
közlekedés biztonságát, ezért a meglévő aszfalt burkolattal megegyező nagyságú
felületen Semmerlock sárga színű térkő burkolat készül beépítendő, előregyártott
vb. szegély közé ágyazattal, 1400 m2 nagyságú felületen. A térkőszegélyt C/10-16K
betonba kell lerakni, 330 fm hosszban.
A meglévő aszfalt burkolatot a bevágásoknál, kereszteződéseknél marni kell 330 fm
hosszban, míg az aszfalt burkolatú járdaszegély 210 fm hosszban szintén bontásra
kerül.
A Kossuth út 4-6. sz. alatti társasházak közötti szakaszon lévő gépkocsi parkolónál
lévő közúti útszegélyt kell lerakni 60 fm hosszban. A meglévő járdaszegélyt 120 fm
hosszban kell bontani.
- A Lenti, Petőfi út - Bánffy utca kereszteződésében lévő aszfalt burkolatú járda
felújítási munkái



A meglévő aszfalt burkolatot a bevágásokra, mintegy 8 fm hosszban ki kell marni,
és a járda burkolatra 72 m2 nagyságú területen AB8 jelű aszfalt kopóréteget kell
ráönteni.
A Petőfi út - Bánffy utca kereszteződésében lévő csapadékvíz csatornába 4 fm
hosszúságú bekötő vezetékkel a járda mellett keletkező vizeket be kell kötni a
szükséges bontással és burkolat helyreállítással.
A járdaburkolat felújításával egyidejűleg a járda mellett a padkába be kell dolgozni
2,2 m3 mészkövet a szükséges tömörítéssel.
- Lenti, Sugár útra kihelyezendő autóbusz várók munkái
A Lenti, Sugár út burkolat felújításával egyidejűleg kialakításra kerültek a
szabványnak megfelelő autóbusz leállósávok a kiemelt lelépőkkel. A lelépőkre
kihelyezésre kerül 2 db Valkol típusú előregyártott, könnyűszerkezetes autóbuszváró
építmény.
A telepítéshez szükséges 4 - 4 db 0,8 m mélységű beton pontalap fém talplemezzel,
melyhez rögzítésre kerülnek a könnyűszerkezetes építmények.
- Lenti, Arany János utcában meglévő betonjárda felújítási munkái
Lenti-Mumor városrészben, az Arany János utca szelvényezés szerinti jobb oldalán
meglévő 290 fm hosszúságú, 1,00 m szélességű beton burkolatú gyalogjárda több
helyen sérült (megsüllyedt), a kapubejáróknál nyomvályúk keletkeztek. Ahhoz, hogy
a gyalogjárda a biztonságos gyalogos közlekedésre alkalmas legyen, indokolt a
betonjárda felújítása. A felújítás során a meglévő betonjárda burkolata átlagosan
4 cm vastag AC8 jelű aszfalt burkolatot kap két oldali függőleges zsaluzattal, kézi
hengerezéssel.
A felújítandó járda aszfalt mennyisége: 11,64 m3
A dokumentációban részletezettek szerint.
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További
tárgyak:

45233253-7
45233142-6
45233221-4
45232452-5
45112100-6
45232451-8

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) 27.379.051 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
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



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) :
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 12



2. Késedelmi kötbér lehívhatóságának
maximális mértéke (%)

1

3. Többletjótállás tartama (hónap) 3
4. Jótállás idejére szóló biztosíték
mértéke (%)

3

5. Fizetési határidő (nap) 2
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)
5136/2009.
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: 7996 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/05/06 (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: Megnevezése
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/07/10 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2 db
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.
Postai cím: Béke u. 40.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
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) 27.000.000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 27.379.051 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? nem
IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
nem
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
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/06/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka



V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb x
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
-------------------- (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)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
-------------------- (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)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
1./ COLAS Építő Zrt.; 2./ LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.
(név) HU-3300 Eger, Deák Ferenc út 49.; HU-8960 Lenti, Béke u. 40. (cím)
(székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (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: 2009/06/29 (év/hó/nap)


