
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 magasépítési tervezői 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)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye I. részajánlati kör: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.; 8960 Lenti, hrsz: 405,
406, 409, 410, 187/2, 188, 189, 191.
II. részajánlati kör: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.; 8960 Lenti, Mihályfai u. 0445. hrsz-ú
köztemető; hrsz 2237; hrsz 2529; hrsz 577; hrsz 2680/6.
III. részajánlati kör: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.
NUTS-kód HU223
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 Tárgy: Lenti Város
Önkormányzata részére magasépítési tervezői feladatok ellátása tervezési
szerződés keretében
Mennyiség: I. részajánlati kör:
Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben
Tervezett építési tevékenységek:
Könyvtár átalakítása, bővítése és kapcsolódó funkciók: 670,28 m2
Színházterem és kapcsolódó funkciók átalakítása, bővítése: 1270,84 m2
Szekcionálható terem és kapcsolódó funkciók átalakítása: 245,30 m2
Kiállító terem átalakítása: 101,56 m2
Városi TV és kapcsolódó funkciók átalakítása: 159,69 m2
Műszaki terület alagsor: 299,41 m2
Vendéglátó egységek kialakítása: 365,61 m2
Városi Művelődési Központ: 3112,69 m2
Többfunkciós rendezvénytér kialakítása: 2200,00 m2
Piactér és parkoló kialakítása: 400,00 m2
Centrumtér kialakítása: 3200,00 m2
1 db az ÚMFT Arculati Kézikönyvben meghatározott „A” típusú tábla (lábakon álló,
6x3 m hirdetőfelületű)
Tervezett eszközbeszerzések:
1. Könyvtár: könyvespolc, irodai asztalok, információs pult, számítógépek, függöny
2. Színházterem: nézőtéri székek, színpadi függöny
3. Szekcionálható terem: mozgatható falak, függöny



4. Kiállító terem: függöny, installációk /fali karnisrendszer a képek felfüggesztésére,
talapzat, vitrin/
5. Városi TV: irodabútorok, irodai számítógépek, függöny, /tv stúdió berendezései
nincsenek benne/
6. Vendéglátó egységek: nincs eszköz
7. Műszaki terület alagsor: nincs eszköz
8. Többfunkciós rendezvénytér: mobil színpad, összecsukható székek
9. Piac rendezése: nincs eszköz
10. Forgalomtól elzárt centrum: padok, hamutartók, szemetesek, pergolák
Az eszközbeszerzések várható nettó összköltsége: 35.488.002,- Ft
Az építési tevékenységek várható nettó összköltsége: 450.205.332,- Ft
Az építési beruházás várható nettó összköltsége: 485.693.334,- Ft
II. részajánlati kör:
Városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos magasépítési tervezői feladatok ellátása
”A” feladat: A Bárszentmihályfa - mihályfai - köztemetőben lévő ravatalozó épület
felújításának tervezési munkáihoz - engedélyes tervek készítése
A mihályfai köztemetőben lévő ravatalozó épület 7,00x4,00 méter alapterületű,
2 helyiségből álló, tégla falazatú, beton lábazatú, borított fa gerenda födémmel
ellátott. A tetőszerkezete kontyolt nyeregtető, hornyolt cserép tetőhéjalással. Az
épület keleti oldalán 3,00 méter szélességű, nyitott előtér van, 4 db fém oszlopra
terhelt polieszter fedéssel. Az épület felújítása során elbontásra kerül a polieszter
előtető, valamint a meglévő tetőszerkezet. A tetőszerkezet bontása után a 25 cm
vtg-ú kisméretű tégla felmenő falazatra vb. koszorú kerül megépítésre, míg a nyitott
előtérhez 6 db 15,00x15,00 cm keresztmetszetű fa oszlop kerül elhelyezésre, és
63 m2 fa tetőszerkezet készül talp és taréjszelemennel, fogópárokkal 0,036 m3/m2
bedolgozott famennyiségig oromfalas lezárással. A tetőhéjalás hornyolt cserépfedés,
piros színben, normál kivitelben. A keleti homlokzaton lévő 1,00x1,30 méter 2 db
fa ablak helyett, 0,90x0,60 méter méretű fa ablak kerül beépítésre a meglévő vb
áthidalóhoz. A nyugati homlokzaton lévő 1,00x2,00 méteres, valamint 1,50x2,00
méteres fa ajtó ugyanazon mérettel cserére szorul. Az épület kőporos homlokzat
vakolata felújításra kerül kőporos habarcs felső réteggel. fröcskölt kivitelben, fehér
színben. A nyitott előtér északi és déli oromfalán deszka borítás készül hornyolt,
gyalult deszkából. Ravatalozó: 22,3 m2; Terasz: 21,0 m2; Tetőfelület: 63,0 m2. Az
építési tevékenységek várható nettó összköltsége: 1.831.081,- Ft.
„B” feladat: Mumor városrészi köztemetőhöz vezető út és parkoló
kiépítése-engedélyes tervek készítése
A köztemetőhöz vezető út hossza 150 fm, a burkolat szélessége 3,50 m. Az
út jelenlegi burkolata mészkő, valamint kavics. Az út 150 m hosszban 3,50 m
burkolatszélességgel, 5 cm vtg. mészkő kiegyenlítést kap hengerezéssel, melyre
két rétegű aszfalt burkolat készül AB11 jelű aszfalt kopóréteggel, összesen 6 cm
vtg-ban. Az úthoz kapcsolódóan parkoló kerül kialakításra humuszos termőföld
leszedéssel, tükör készítéssel, 15 vtg. osztályozatlan homokos kavics ágyazattal, 10
cm vtg. mészkő zuzalékkal, hengerezéssel és a közúttal azonos aszfalt burkolatú
kialakítással. Az út mellett 150 fm hosszban nyílt vízelvezető árok készül, a kitermelt
föld elszállításával. Nettó kivitelezési költség: 4.440 e Ft
„C” feladat: Lentikápolna, Sport utca burkolat felújítása - engedélyes tervek
készítése Lenti Város Önkormányzata tulajdonában lévő Lentikápolna városrészi
2529 hrsz-ú Sport lakóutca teljes hossza 370 m. A közút 170 m hosszban aszfalt



burkolatú, míg 200 m hosszban részben mészkő és mart aszfalt. Az út vízelvezetése
nyílt árokrendszerrel biztosított. A lakóutca burkolat 170 m hosszban 4,00-4,50 m.
széles, míg 200 m hosszban 3,00 m széles burkolat-szélességgel kerül felújításra.
Az út jelenlegi aszfalt burkolatán a felületi hibákat, kátyúkat AB11 jelű aszfalttal ki kell
javítani. A kavicsburkolatú út profilozásával egyidejűleg vegyes bazalt bedolgozásra
kerül sor 20 cm vtg-ban hengerezéssel. Az útburkolat aszfaltozása AB11 jelű
aszfalttal kerül felújításra 5 cm vtg-ban hengerezéssel. A padka helyén nemesített
padka készül vegyes mészkőből hengerezéssel.Nettó kivitelezési költség: 6.608 e
Ft.
„D” feladat: Lenti Béke utca, Móricz Zsigmond Általános Iskola bejáratától -
Sugár útig terjedő szakaszon betonjárda építése - engedélyes tervek készítéseAz
építendő járda hossza 185 fm. Közel síkfelületű közterületi földpadkán kerül
megépítésre a járda 1 m szélességben, 8 cm vtg. betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm
vtg. kavicságyazattal, kétoldali zsaluzással, saját levében simítva, C12/15-24/KK
minőségű kavicsbetonból. A Sugár út előtti csatlakozásnál 25 m hosszban a
földpadka leszűkül, ezért 50 cm átm. vb. átereszt kell lerakni a nyílt vízelvezető
árokba. Nettó kivitelezési költség: 927 Ft
„E” feladat: Lentikápolna Vízmű gépház épületének helyreállítása - engedélyes
tervek készítése
A helyreállítandó épület 5,25x4,90 méter bruttó alapterületű. Az épület 1956-57-ben
épült, dilatációval elválasztott két részből áll, mivel a két épületrész különböző
időpontban épült. Az épület falazata kézi blokktéglából készült 30 cm vtg-ban.
Az épület műszaki állapota erősen leromlott, falai megrepedtek, a biztonságos
üzemeltetés feltételeit az épület jelenleg nem tudja biztosítani. Az épület
helyreállítására, állagmegóvására statikai szakvélemény készült, mely alapján
el kell végezni az épület déli falazata melletti kerítésszakasz elbontását, a fal
alapját szakaszosan fel kell tárni és legalább 2 m mélységig alá kell alapozni a
további süllyedések elkerülése érdekében. Az alapok megerősítése után a falakat
részlegesen vissza kell bontani, és a koszorúhoz kiékelve, újra kell falazni. A falak
szakaszos visszabontása idejére a födémet alá kell dúcolni. Az épületben lévő
kéményt vissza kell bontani, és új falazott kéménypillér készül kályha fűtéshez tömör
kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő belmérettel, horganyzott acéllemez béléssel.
Nettó kivitelezési költség: 850 e Ft.
III. részajánlati kör:
Lenti Szakorvosi Rendelő fejlesztés komplett kivitelezési tervdokumentációjának
tervellenőrzése
Az építési beruházás főbb jellemzője: 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.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1



További
tárgyak:

71322200-3
71334000-8
71240000-2

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 I. részajánlati kör: 37.027.200,- Ft. II. részajánlati kör: 1.694.400,- Ft
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 x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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):
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
VAGY



Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

1. Bruttó ajánlati ár (Ft) 5
2. Késedelmi kötbér (Ft/nap) 1,5
3. Teljesítési biztosíték (Ft) 1,5
4. Fizetési határidő (nap) 1
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) 4232/2009.
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: 5444/2009, 2009/04/01/
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése I. RÉSZAJÁNLATKI KÖR
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2009/06/11 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.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): -
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 26.000.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)



,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 37.027.200,-
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? nem
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
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
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) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2
Megnevezése II. RÉSZAJÁNLATKI KÖR
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2009/06/11 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
V.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): -
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 26.000.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 1.694.400,-
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) építészeti tervezés,
épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, közmű tervezés,
tartószerkezeti tervezés
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: I. részajánlati kör: „Városközpont funkcióbővítő
megújítása Lentiben” című NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 jelű pályázat
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 2009. június 3. napján 10.00
óra
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka A III. részajánlati kör tekintetében az eljárás eredménytelen. Ennek indoka:
az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92. § b) pontjára tekintettel eredménytelenné
nyilvánította.
VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése mikrovállalkozás
VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe,
valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Hinterland Mérnöki Iroda
Zrt. (HU- 1163 Budapest, Kövirózsa u. 5.), Az ellenszolgáltatás összege: Bruttó
22.632.000,- Ft
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén
a benyújtott részajánlatok száma 1./ Top-Kvalitás Kft. (HU- 2800 Tatabánya, Bakony
u. 1/1.) I., II., III. részajánlati kör
2./ Zalaki Bt. (HU- 8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 20.) I. és II. részajánlati kör
3./ Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. (HU- 1163 Budapest, Kövirózsa u. 5.) I. részajánlati
kör
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: 2009/06/09 (év/hó/nap)


