
5. 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 a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
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): -
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél 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
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) 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.4.2) 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]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Lenti Város Önkormányzata részére mélyépítési feladatok ellátása (2010-I.)
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) 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 területe
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/08/05 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Lenti Város Önkormányzata részére mélyépítési feladatok ellátása (2010-I.)
vállalkozási szerződés keretében
Mennyisége:
1. részfeladat: Lenti, Bottyán utcai társasházakhoz vezető gyalogjárdák felújítási
munkái: 15 m3
2. részfeladat: Lenti, Vörösmarty u. 24. szám mögötti garázssornál út mészkövezés,
karbantartási munkái: 20 m3
3. részfeladat: Lenti, Arany János Általános Iskola és Tompa Mihály u. közötti
kavicsolt út karbantartási munkái: Az út tervezett burkolat felújítása 220 fm, a
burkolat szélessége 4,00 m.
4. részfeladat: Lenti, Vörösmarty u. 35. szám mögötti garázssornál út karbantartási
munkái: 17 m3 vegyes mészkő réteg, 2 m3 mennyiségű Ac11 jelű aszfalt kopóréteg
bedolgozása
5. részfeladat: Lenti város önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak kátyúzási
munkái. Ajánlatkérő az 5. részfeladat kátyúzási feladata tekintetében + 20 %-kal
eltérhet a kiírt mennyiségtől: 158,16 m3. Ajánlattevő feladatát képezi fentieken
túlmenően 15 tonna hidegaszfalt leszállítása az Ajánlatkérő által megjelölt helyre. (A
+20%-os eltérés a hidegaszfalt beszerzésére nem vonatkozik.)
6. részfeladat: Lentiszombathely városrészben lévő kavicsolt burkolatú utak
karbantartási munkái: 69 m3 osztályozatlan homokos kavicsréteg bedolgozása és
gépi tömörítése.
7. részfeladat: Lentikápolna városrészi kavicsolt önkormányzati utak karbantartási
munkái: 30 m3 osztályozatlan homokos kavicsréteg bedolgozása gépi tömörítéssel.



8. részfeladat: Lentiszombathely - 3615. hrsz-ú kavicsolt önkormányzati út -
karbantartási munkái: 3,00 m szélességben osztályozatlan homokos kavicsréteg
bedolgozását gépi tömörítéssel 9 m3 mennyiségben
9. részfeladat: Lenti- Bárszentmihályfa, 3060 hrsz-ú önkormányzati út karbantartási
munkái: 120 fm hosszúságú szakaszán 2,50 m szélességben elvégezni a gépi
útprofilozást, valamint 2,50 m burkolatszélességben vegyes mészkő bedolgozását
15 cm vtg-ban, gépi tömörítéssel.
10. részfeladat: Lentiszombathely városrészi köztemetőben lévő út karbantartási
munkái: gépi tükörkiemelés 3 m szélességben, valamint talajjavító réteg készítése
osztályozatlan homokos kavicsból és 15 cm vtg. vegyes mészkő gépi bedolgozása.
Mindkét talajjavító rétegnél 95 %-os tömörségű fokra el kell végezni a gépi
tömörítést.
11. részfeladat: Lentiszombathely-Máhomfa közti kerékpárút fahíd korlát
karbantartási munkái: A kerékpárút védőkorlátok helyreállítása betonalappal,
földmunkával, kétsoros kivitelű 1,20 m magas 3,0 m-es oszlop kiosztással készül.
A korlátelemek közül a megmaradó 5 db felújítása szükséges, míg 3 db hiányzó
elemet pótolni kell.
12. részfeladat: Lenti, Máhomfai út járda felújítási munkái: a felújítás során a
tervezett 180 fm hosszú járdaszakaszon 1,20 m szélességben, átlagosan 6 cm vtg.
beton kerül bedolgozásra, kétoldali függőleges síkfelületű zsaluzattal.
13. részfeladat: Lenti-Mumor Damjanich utcai buszmegállóhoz pad beépítési
munkái: a váró építménybe a fém szerkezetű vázszerkezethez hegesztéssel kerül
rögzítésre 1,20 m hosszúságú fa ülőburkolatú pad. I
14. részfeladat: Lenti-Mumor városrészben vízelvezető árok burkolási munkái: 44 fm
hosszúságban, 40×40×10 cm-es betonlapokkal a medret, valamint a mederrézsűt ki
kell burkolni.
15. részfeladat: Lentiszombathely városrészben buszmegálló építménybe padok
beépítésének munkái: 2 db váró építményben a fém szerkezetű vázszerkezethez
hegesztéssel kerül rögzítésre 1,20 m hosszúságú fa ülőburkolatú pad.
16. részfeladat: Lentiszombathely városrészben árok karbantartási, gépi iszapolási
munkái: Az árokiszapolás során a tervezett kitermelt földmennyiség 60 m3.
17. részfeladat: Lentiszombathely temetőben lépcsőkorlát beépítési munkái: A
lépcsőkorlát tervezett hossza 7 fm.
18. részfeladat: Lentiszombathely városrászi köztemetőbe bejárati kapu felújítási
munkái: beépítésre kerül 4×1,5 m méretben fa szerkezetű kaputok.
19. részfeladat: Lentiszombathely temetőben konténer alapozási munkái: A
munka során tervezett 1,5 m3 mennyiségben nyers homokos bányakavicsból
talajjavító réteget kell készíteni gépi tömörítéssel, majd 15 cm vtg-ban vasbeton
lemezalapozás készül helyszínen kevert kavicsbetonból.
20. részfeladat: Lenti város önkormányzati útjain útburkolati jel festési munkái: 92
m2 nagyságú felületen
21. részfeladat: Lentiszombathely városrészben kerékpározható szilárd burkolatú
úton útburkolati jel festési munkái: 24 m2 nagyságú felülettel.
Az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6



További
tárgyak:

45233123-7
45233140-2
45233141-9
45233142-6
45233160-8
45233161-5
45233220-7
45233222-1
45233252-0
90513600-2
45233221-4
45233293-9
45232452-5

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 22.821.478
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/04/30
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
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 eljárás
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 harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 10
2. Jótállás ideje (év) 2
3. Teljesítési határidő (nap) 2
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/06/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12165 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):



1./ Eredeti szerződéses feltétel:
4. A vállalási ár:
4.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj Vállalkozói
díj: nettó 22.821.478,- Ft + ÁFA
4.2. Az egyes feladatok műszaki tartalmának megvalósítására vonatkozó vállalkozói
díj
1. részfeladat: Lenti, Bottyán utcai társasházakhoz vezető gyalogjárdák felújítási
munkái Vállalkozói díj: nettó 1.141.350,- Ft + ÁFA
2. részfeladat: Lenti, Vörösmarty u. 24. szám mögötti garázssornál út mészkövezés,
karbantartási munkái Vállalkozói díj: nettó 188.304,- Ft + ÁFA
3. részfeladat: Lenti, Arany János Általános Iskola és Tompa Mihály u. közötti
kavicsolt út karbantartási munkái Vállalkozói díj: nettó 1.971.178,- Ft + ÁFA
4. részfeladat: Lenti, Vörösmarty u. 35. szám mögötti garázssornál út karbantartási
munkái Vállalkozói díj: nettó 300.050,- Ft + ÁFA
5. részfeladat: Lenti város önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak kátyúzási
munkái. Vállalkozói díj (100 %): nettó 15.595.808,- Ft + ÁFA A 15 tonna hidegaszfalt
leszállításának díja a Megrendelő által megjelölt helyre: Szállítási díj: nettó 336.666,-
Ft + ÁFA
6. részfeladat: Lentiszombathely városrészben lévő kavicsolt burkolatú utak
karbantartási munkái Vállalkozói díj: nettó 325.535,- Ft + ÁFA
7. részfeladat: Lentikápolna városrészi kavicsolt önkormányzati utak karbantartási
munkái Vállalkozói díj: nettó 832.115,- Ft + ÁFA
8. részfeladat: Lentiszombathely - 3615. hrsz-ú kavicsolt önkormányzati út -
karbantartási munkái Vállalkozói díj: nettó 44.431,- Ft + ÁFA
9. részfeladat: Lenti-Bárszentmihályfa, 3060 hrsz-ú önkormányzati út karbantartási
munkái Vállalkozói díj: nettó 522.423,- Ft + ÁFA
10. részfeladat: Lentiszombathely városrészi köztemetőben lévő út karbantartási
munkái Jelen feladat megvalósítása a tárgyalás során kikerült Vállalkozó feladatai
közül.
11. részfeladat: Lentiszombathely-Máhomfa közti kerékpárút fahíd korlát
karbantartási munkái Vállalkozói díj: nettó 137.280,- Ft + ÁFA
12. részfeladat: Lenti, Máhomfai út járda felújítási munkái Vállalkozói díj: nettó
390.010,- Ft + ÁFA
13. részfeladat: Lenti-Mumor Damjanich utcai buszmegállóhoz pad beépítési
munkái Jelen feladat megvalósítása a tárgyalás során kikerült Vállalkozó feladatai
közül.
14. részfeladat: Lenti-Mumor városrészben vízelvezető árok burkolási munkái Jelen
feladat megvalósítása a tárgyalás során kikerült Vállalkozó feladatai közül.
15. részfeladat: Lentiszombathely városrészben buszmegálló építménybe padok
beépítésének munkái Vállalkozói díj: nettó 210.155,- Ft + ÁFA
16. részfeladat: Lentiszombathely városrészben árok karbantartási, gépi iszapolási
munkái Vállalkozói díj: nettó 145.860,- Ft + ÁFA
17. részfeladat: Lentiszombathely temetőben lépcsőkorlát beépítési munkái
Vállalkozói díj: nettó 266.351,- Ft + ÁFA
18. részfeladat: Lentiszombathely városrészi köztemetőbe bejárati kapu felújítási
munkái Vállalkozói díj: nettó 269.104,- Ft + ÁFA
19. részfeladat: Lentiszombathely temetőben konténer alapozási munkái Vállalkozói
díj: nettó 65.436,- Ft + ÁFA



20. részfeladat: Lenti város önkormányzati útjain útburkolati jel festési munkái
Vállalkozói díj: nettó 298.080,- Ft + ÁFA
21. részfeladat: Lentiszombathely városrészben kerékpározható szilárd burkolatú
úton útburkolati jel festési munkái Vállalkozói díj: nettó 118.008,- Ft + ÁFA
Módosítás:
4. A Vállalási ár:
4.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj Vállalkozói
díj: nettó 2.109.243,- Ft + ÁFA
4.2. Az egyes feladatok műszaki tartalmának megvalósítására vonatkozó vállalkozói
díj
2. részfeladat: Lenti, Vörösmarty u. 24. szám mögötti garázssornál út mészkövezés,
karbantartási munkái Vállalkozói díj: nettó 188.304,- Ft + ÁFa
4. részfeladat: Lenti, Vörösmarty u. 35. szám mögötti garázssornál út karbantartási
munkái Vállalkozói díj: nettó 300.050,- Ft + ÁFA
7. részfeladat: Lentikápolna városrészi kavicsolt önkormányzati utak karbantartási
munkái Vállalkozói díj: nettó 832.115,- Ft + ÁFA
9. részfeladat: Lenti-Bárszentmihályfa, 3060 hrsz-ú önkormányzati út karbantartási
munkái Vállalkozói díj: nettó 522.423,- Ft + ÁFA
17. részfeladat: Lentiszombathely temetőben lépcsőkorlát beépítési munkái
Vállalkozói díj: nettó 266.351,- Ft + ÁFA
IV.1.3) A módosítás indoka:
A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően vált nyilvánvalóvá, hogy a
Megrendelőnek 2010. évben elutasították igényét, az általa korábban benyújtott
„Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen tárgyú
pályázaton, így a 2010. évre betervezett bevételei ezzel az összeggel csökkennek.
A Megrendelő a pályázata elutasításának értesítését követően pénzügyi helyzetének
felülvizsgálatára kényszerült annak érdekében, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges anyagi fedezetet elő tudja teremteni. A Megrendelő a szerződéskötést
követően szembesült azonban azzal, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben,
valamint a meglévő lekötött pénzeszközei nem teszik lehetővé a szerződés
teljesítéséhez szükséges anyagi forrás biztosítását.
Ennek megfelelően a felek a korábban meghatározott feladatok közül az alábbiak
elhagyására kényszerülnek:
1. részfeladat: Lenti, Bottyán utcai társasházakhoz vezető gyalogjárdák felújítási
munkái
3. részfeladat: Lenti, Arany János Általános Iskola és Tompa Mihály u. közötti
kavicsolt út karbantartási munkái
5. részfeladat: Lenti város önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak kátyúzási
munkái.
6. részfeladat: Lentiszombathely városrészben lévő kavicsolt burkolatú utak
karbantartási munkái
8. részfeladat: Lentiszombathely - 3615. hrsz-ú kavicsolt önkormányzati út -
karbantartási munkái
11. részfeladat: Lentiszombathely-Máhomfa közti kerékpárút fahíd korlát
karbantartási munkái
12. részfeladat: Lenti, Máhomfai út járda felújítási munkái
15. részfeladat: Lentiszombathely városrészben buszmegálló építménybe padok
beépítésének munkái



16. részfeladat: Lentiszombathely városrészben árok karbantartási, gépi iszapolási
munkái
18. részfeladat: Lentiszombathely városrészi köztemetőbe bejárati kapu felújítási
munkái
19. részfeladat: Lentiszombathely temetőben konténer alapozási munkái
20. részfeladat: Lenti város önkormányzati útjain útburkolati jel festési munkái
21. részfeladat: Lentiszombathely városrészben kerékpározható szilárd burkolatú
úton útburkolati jel festési munkái
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/08/11 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért jelen hirdetményben
foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/22 (év/hó/nap)


