
7 . 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
a Részvételi szakasz 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 valamelyikére irányul (adott esetben)
Keretmegállapodás 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 mennyisége:
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
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További
tárgyak:

45221100-3
45232130-2
45232210-7
45232400-6

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
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos x
Gyorsított tárgyalásos
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
IV. 1.1.3) A hirdetmény fajtája
Részvételi felhívás
Időszakos előzetes tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) Adminisztratív információk
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 322/2009
 
V. szakasz : A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYE
V.1)A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYE
V.2)
A benyújtott részvételi jelentkezések száma : 4 db
V.3)
Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve
és címe, minősítésük indoka (adott esetben rangsorolva) 1./ Szabadics Közmű és
Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
2./ Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B.ép. V. em.)
3./ Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.)
4./ COLAS Építő Zrt. (3300 Eger, Deák Ferenc út 49.)
Minősítésük indoka: mind a négy jelentkező alkalmas az alábbi indokok miatt:
- A becsatolt cégkivonatok, APEH és VPOP igazolások, bányászati igazolások,
önkormányzati adóigazolások, valamint nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy
egyik jelentkező sem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) bekezdés a)-
d) pontjainak, a 61. § (2) bekezdésének hatálya alá.
- A becsatolt banki nyilatkozatok alapján mind a négy részvételre jelentkező
tekintetében megállapítható, hogy egyik pénzforgalmi számlájukon sem volt sorban
álló tétel a felhívás megjelenését megelőző két évben és van legalább havonkénti
pénzmozgás valamelyik számlájukon.
- A becsatolt beszámolók alapján mind a négy jelentkező tekintetében
megállapítható, hogy az elmúlt két lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti
beszámolóik alapján a mérleg szerinti eredményük nem negatív.
- A jelentkezők által becsatolt forgalomra vonatkozó nyilatkozatok alapján
megállapítható, hogy a beszerzés tárgyából (útépítés, kerékpár-útépítés) származó
forgalmuk az előző három évben (2006., 2007., 2008.) összesen eléri a nettó 200
millió forintot.
- A jelentkezők által becsatolt referencianyilatkozatok és igazolások alapján
megállapítható, hogy jelentkezők rendelkeznek a részvételi felhívás III.2.3.)
pontjának 1./ alpontjában előírt alábbi referenciákkal: előző három évben befejezett
közbeszerzés tárgyára (útépítés, kerékpár-útépítés) vonatkozóan évente legalább 1
db referenciával, melyek közül



- az egyik értéke eléri legalább nettó 100 millió Ft,
- az egyik referenciájuk magában foglalja legalább 2 km hosszúságú kerékpárút
építését, valamint egy, legalább 7 m nyílású híd építését is.
- az egyik referenciájuk magában foglalja legalább 1 km hosszú, zárt rendszerű
csapadékvíz csatorna megépítését.
- az előző három évben befejezett, legalább 1 db közműkiváltásra vagy
közmű-rekonstrukcióra vonatkozó referenciával.
- A becsatolt szakmai önéletrajzok, a szakemberek végzettségét igazoló okiratok
valamint a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló érvényes okiratok alapján
megállapítható, hogy a jelentkezők rendelkeznek legalább munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban:
- legalább egy fő (A kategóriás) közlekedési építmények szakterületén
foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel a 244/2006.
(XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet szerint. (MV-KÉ),
- legalább egy fő (A kategóriás) vízgazdálkodási építmények szakterületén
foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel a 244/2006.
(XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet szerint. (MV-VZ),
- legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel
(szervezettel), aki a minőség-ellenőrzésért felelős.
A jelentkezők által becsatolt leírásokból megállapítható, hogy a jelentkezők
rendelkeznek a felhívás III.2.3.) pontjának 3./ alpontjában meghatározott alábbi
műszaki-technikai felszereltséggel: 1 db, legalább 2,5 tonnás henger, 1 db, legalább
7 tonnás henger, 1 db gréder, 2 db kotrógép (kotrórakodó).
- A jelentkezők által a jelentkezésekbe becsatolt kimutatásokból megállapítható,
hogy a jelentkezők mindegyikénél az előző évi (2008.) éves átlagos statisztikai
állomány eléri a 20 főt.
V.4)
Az alkalmatlannak minősített jelentkezők, illetve egyéb okból érvénytelen
részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük, illetve az
érvénytelenség indoka -
V.5)
Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe 1./ Szabadics Közmű és
Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
2./ Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B.ép. V. em.)
3./ Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.)
4./ COLAS Építő Zrt. (3300 Eger, Deák Ferenc út 49.)
V.6)
Az V.5. pont szerinti jelentkezők esetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése (adott
esetben) -
V.7)
A meghatározott létszám, illetve keretszám, a rangsorolás módjának feltüntetése
(adott esetben)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal
kapcsolatos-e?



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-2007-04.3.I./B Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok
mentén” tárgyú NYDOP-2007-4.3.I./B-2007-0013. azonosító számon regisztrált
projekt
VI.2) T ovábbi információk (adott esetben)
1)
Az eredményhirdetés dátuma 2009. április 9. napján 10.00 óra
2)
A részvételi felhívás meghirdetése a Közbeszerzési Értesítőben A részvételi felhívás
2059/2009 számon 2009. február 9. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
3)
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja (adott esetben) 2009.
április 3.
4)
Ha a részvételi szakasz eredménytelen, ennek indoka -
5)
Egyéb információk -
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/04/16 (év/hó/nap)


