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Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
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
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.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
A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése és Lenti Város Önkormányzata
részére magasépítési feladatok ellátása
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
II. részajánlati kör: 8960 Lenti, 3820 hrsz., 0219 hrsz.
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: 2011/05/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése és Lenti Város
Önkormányzata részére magasépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés
keretében.
Mennyisége:
II. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére magasépítési feladatok
ellátása vállalkozási szerződés keretében
„A” feladatrész: Lenti Város köztemetőjében kolombárium építése
Lenti Város köztemetőjében meglévő kolumbárium már szinte telitett, ezért
szükséges a bővítése.
Az építési munka a 0219 hrsz-ú ingatlanon fog megvalósulni. Három darab
kolumbárium kerül kialakításra, a meglévőkkel azonos formátumban. Az új urnafalak
a már meglévő két északi irányban (egymás mellett) lévő folyatásaként kerülnek
elhelyezésre, ugyancsak északi irányban folytatólagosan. A kolumbáriumok
telepítési távolsága megegyezik a meglévőkkel.
Az építés keretein belül falazott szerkezetű fal készül fülkékkel. Egy urnafalon belül
három darab négy fülkés falszakasz készül, síkban előre hátra mozgatva. Az urnafal
középső taraktusának alsó felében két darab kétrészes fülke kerül kialakításra.
Beton sávalap készül az alapozási sík a fagyhatár (min. 90 cm). Az alap tetejére 20
cm vtg. aljzatbeton készül, a térkövezés ölé 10 cm-rel. Az aljzatbetonra 1 réteg 4 mm
vtg. bitumenes lemezszigetelés kerül. Az aljzatbeton műgyanta kötőanyagú vakolatot
kap.



Az urnafal falazott szerkezetei fagyálló kisméretű téglából készülnek. A határoló
falak 25 cm, míg a falfülkék közötti elválasztó falszakasz 12 cm vastagságban
készül. Az álló és fekvő téglasorok a méretrendből adódóan 2-2 cm vastag fugával
készülnek. A falazatok telifugával készülnek 2 cm vastag mélyítéssel. Konzolok
készülnek a falazat kiugratásával egy-egy elem alatt, amelyen a virágok, koszorúk
és mécsesek elhelyezhetőek. A fülkék vízszintes elosztásait 10 cm vastag monolit
vb. födém biztosítja. A fülkéket csavaros kötésű kőtáblák fedik. Az urnafal tetejének
lezárása rézvörös színű műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből falfedés
készül. Vízelvezetést a fedéssel azonos anyagból hajtogatott 5x5x5 cm-es vízszintes
eresz és az ehhez csatlakozó rézvörösre festett DN 32 cm-es PVC cső végzi el.
Az új kolumbáriumok előtt a meglévő térburkolattal azonos formátumban
térkőburkolat készül, 15 cm vtg. kavicságy és 10 cm vtg. CKT aljzatra 24 m2
felületen. A térkövezés LEIER Quartz 100x5x20 cm-es szürke kerti szegély közé
készül. A kolumbáriumok előtt három darab virágágyás készül LEIER Quartz
50x6x30 cm-es szürke kerti szegélyből.
Az urnafalak között 2 rétegben natur lazúrral felületkezelt 90x90 cm-es gyalult
faelemekből készült kerítés kerül elhelyezésre.
„B” feladatrész: Lenti-Máhomfa városrészi orvosi rendelőben nyílászárók cseréje
Lenti-Máhomfa városrészben az orvosi rendelő nyílászáróinak csak egy része került
kicserélésre műanyag szerkezetűre az elmúlt időszakban.
Szükséges a további nyílászárók cseréje is, mivel már korhadtak a faszerkezetű
részek, elvetemedtek, hőszigetelésük nem megfelelő.
1 db kültéri ablak, 1 db kültéri ajtó és egy beltéri ajtó cseréjére kerül sor.
A meglévő 160x140 cm-es faablak elbontásra kerül és helyére 1 db 160x140 cm-es
kétszárnyú (1 bukó-nyíló és 1 nyíló szárny) hőszigetelt 5 kamrás (Uü= 1,4 W/m2K)
profillal kerül elhelyezésre, hőszigetelő gáztöltéses kettős üvegezéssel (Uü= 1,1
W/m2K).
A fa 90x210 cm-es bejárati ajtó elbontásra kerül és a helyére 90x210 cm-es
hőszigetelt 5 kamrás (Uü= 1,4 W/m2K) profilos tokszerkezettel és tömör hőszigetelt
műanyagbetétes ajtólappal kerül elhelyezésre.
Továbbiakban a belső fa 90x210 cm-es ajtó elbontásra kerül a rendelő és a
váróhelyiség között. Új ajtó utólagosan beépíthető, tokszerkezete 1x falcolt tömör, az
ajtólap hanggátolt tömör forgácslap, felülete CPL laminátum.
A beépítési munkálatok után a kapcsolódó falfelületeket vakolással helyre kell
állítani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További
tárgyak:

45262500-6
45430000-0
45421100-5
45421130-4
45262650-2

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)



Érték (arab számmal) 3036883
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: 2011/09/20
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/10/05 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
II. részajánlati kör: Lenti Város Önkormányzata részére magasépítési feladatok
ellátása vállalkozási szerződés keretében
„A” feladatrész: Lenti Város köztemetőjében kolombárium építése
Lenti Város köztemetőjében meglévő kolumbárium már szinte telitett, ezért
szükséges a bővítése.
Az építési munka a 0219 hrsz-ú ingatlanon fog megvalósulni. Három darab
kolumbárium kerül kialakításra, a meglévőkkel azonos formátumban. Az új urnafalak
a már meglévő két északi irányban (egymás mellett) lévő folyatásaként kerülnek
elhelyezésre, ugyancsak északi irányban folytatólagosan. A kolumbáriumok
telepítési távolsága megegyezik a meglévőkkel.
Az építés keretein belül falazott szerkezetű fal készül fülkékkel. Egy urnafalon belül
három darab négy fülkés falszakasz készül, síkban előre hátra mozgatva. Az urnafal
középső taraktusának alsó felében két darab kétrészes fülke kerül kialakításra.
Beton sávalap készül az alapozási sík a fagyhatár (min. 90 cm). Az alap tetejére 20
cm vtg. aljzatbeton készül, a térkövezés ölé 10 cm-rel. Az aljzatbetonra 1 réteg 4 mm
vtg. bitumenes lemezszigetelés kerül. Az aljzatbeton műgyanta kötőanyagú vakolatot
kap.
Az urnafal falazott szerkezetei fagyálló kisméretű téglából készülnek. A határoló
falak 25 cm, míg a falfülkék közötti elválasztó falszakasz 12 cm vastagságban
készül. Az álló és fekvő téglasorok a méretrendből adódóan 2-2 cm vastag fugával
készülnek. A falazatok telifugával készülnek 2 cm vastag mélyítéssel. Konzolok
készülnek a falazat kiugratásával egy-egy elem alatt, amelyen a virágok, koszorúk
és mécsesek elhelyezhetőek. A fülkék vízszintes elosztásait 10 cm vastag monolit
vb. födém biztosítja. A fülkéket csavaros kötésű kőtáblák fedik. Az urnafal tetejének
lezárása rézvörös színű műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből falfedés
készül. Vízelvezetést a fedéssel azonos anyagból hajtogatott 5x5x5 cm-es vízszintes
eresz és az ehhez csatlakozó rézvörösre festett DN 32 cm-es PVC cső végzi el.
Az új kolumbáriumok előtt a meglévő térburkolattal azonos formátumban
térkőburkolat készül, 15 cm vtg. kavicságy és 10 cm vtg. CKT aljzatra 24 m2



felületen. A térkövezés LEIER Quartz 100x5x20 cm-es szürke kerti szegély közé
készül. A kolumbáriumok előtt három darab virágágyás készül LEIER Quartz
50x6x30 cm-es szürke kerti szegélyből.
Az urnafalak között 2 rétegben natur lazúrral felületkezelt 90x90 cm-es gyalult
faelemekből készült kerítés kerül elhelyezésre.
„B” feladatrész: Lenti-Máhomfa városrészi orvosi rendelőben nyílászárók cseréje
Lenti-Máhomfa városrészben az orvosi rendelő nyílászáróinak csak egy része került
kicserélésre műanyag szerkezetűre az elmúlt időszakban.
Szükséges a további nyílászárók cseréje is, mivel már korhadtak a faszerkezetű
részek, elvetemedtek, hőszigetelésük nem megfelelő.
1 db kültéri ablak, 1 db kültéri ajtó és egy beltéri ajtó cseréjére kerül sor.
A meglévő 160x140 cm-es faablak elbontásra kerül és helyére 1 db 160x140 cm-es
kétszárnyú (1 bukó-nyíló és 1 nyíló szárny) hőszigetelt 5 kamrás (Uü= 1,4 W/m2K)
profillal kerül elhelyezésre, hőszigetelő gáztöltéses kettős üvegezéssel (Uü= 1,1
W/m2K).
A fa 90x210 cm-es bejárati ajtó elbontásra kerül és a helyére 90x210 cm-es
hőszigetelt 5 kamrás (Uü= 1,4 W/m2K) profilos tokszerkezettel és tömör hőszigetelt
műanyagbetétes ajtólappal kerül elhelyezésre.
Továbbiakban a belső fa 90x210 cm-es ajtó elbontásra kerül a rendelő és a
váróhelyiség között. Új ajtó utólagosan beépíthető, tokszerkezete 1x falcolt tömör, az
ajtólap hanggátolt tömör forgácslap, felülete CPL laminátum.
A beépítési munkálatok után a kapcsolódó falfelületeket vakolással helyre kell
állítani.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 3036883
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
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 [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással 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
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: 2011/03/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 6325 / 2011 (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: 2011/05/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11190 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:



IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben
foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/10/25 (év/hó/nap)


