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Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Pétfürdő, Berhidai u. 2. és környéke

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

önkormányzatok igazgatási tevékenysége

STRABAG Általános Építő Kft.
Regionális/helyi szintű

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Berhidai út 6.
Város/Község: Pétfürdő
Postai irányítószám: 8105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Éva polgármester
Telefon: +36 88476015
E-mail: onkormanyzat@petfurdo.hu
Fax: +36 88588930
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
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Postai cím: Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Liszi Zoltán vállalkozásvezető
Telefon: +36 88567140
E-mail: zoltan.liszi@strabag.com
Fax: +36 88567141
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
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Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a pétfürdői Berhidai u. 2. és környéke környezetrendezési munkáinak
kivitelezése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Pétfürdő, Berhidai u. 2. és környéke
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/03/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a pétfürdői Berhidai u. 2. és környéke környezetrendezési munkáinak
kivitelezésére
Közmű szakfelügyelet 1 db
Aszfalt kopórétegű járdaburkolat bontása alaprétegekkel együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal
96 m3
Aszfalt kopórétegű útburkolat bontása alaprétegekkel együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 484 m3
Beton lépcső bontása alaprétegekkel együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 5 m3
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Kiemelt szegély bontása betongerendával, szállítással, lerakóhelyi díjjal 228 m
Süllyesztett szegély bontása betongerendával, szállítással, lerakóhelyi díjjal 241 m
Gyalogos védőkorlát bontása betongerendával, szállítással, lerakóhelyi díjjal 20 m
Közúti táblák oszlopainak áthelyezése földmunkával egyes oszlop I-IV talajosztályban 2 db
Közúti KRESZ jelzőtáblák áthelyezése oszlopra 1 db
Aszfaltvágás 205 m
Egyes fák kitermelése tuskóírtással I-IV. talajosztályban, ø10 cm törzsátmérővel 1 db
Egyes fák kitermelése tuskóírtással I-IV. talajosztályban, ø50 cm törzsátmérővel 2 db
Fa légvezeték tartóoszlop áthelyezése földmunkával I-IV talajosztályban 1 db
Fa lombkorona nyesése 1 klt.
Földkitermelés bevágásból I-IV talajosztályban 910 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV
talajosztályban 2 270 m2
Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 1 135 m3
Simító hengerlés a földmű felületén gépi erővel 95 % tömörségi fokra 2 270 m2
Talajjavító réteg készítése 0/45 murvából 20.0 cm vtg.-ban 455 m3
Ø125 KG-PVC cső építés földmunkával 15,5 m
Ø200 KG-PVC cső építés földmunkával 116,2 m
Ø300 KG-PVC cső építés földmunkával 65,5 m
Monolit beton víznyelőakna építése földmunkával 2 db
Monolit beton tisztítóakna építése földmunkával 11 db
Bárczy féle, 6 l/s kapacitású olajfogó betét telepítése 10 db
Víznyelőrács építése 48*48 cm mérettel 12 db
Öntöttvas fedlap építése szikkasztóaknához 1 db
Meglévő vízvezeték süllyesztése 7 db
Kiemelt szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással,
előregyártott beton szegélyelemekből járda megtámasztására 500 m
K" szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással,
előregyártott beton szegélyelemekből járda megtámasztására 180 m
Süllyesztett szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával,
hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből gyeprács padka megtámasztására
290 m
Süllyesztett kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával,
hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből járda megtámasztására 160 m
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 20 cm vastagságban
212 m3
Járdaburkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 zúzalékkal
hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek
beépítésével, 6 cm vtg. térkőből 505 m2
Parkoló burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2
zúzalékkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és
zárókövek beépítésével, 8 cm vtg. térkőből 615 m2
AC-22 jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 9.0 cm vtg. 53 m3
AC-16 jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8.0 cm vtg. 38 m3
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AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4.0 cm vtg. 52 m3
Tipegő készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 zúzalékkal
hézagolva 40x40x6 cm-es gyeprács elemekből 120 m
Monolit vasbeton lépcső építése 5 m3
Gyalogos védőkorlát építése alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával
20 m
Közműaknák fedlapjainak szintrehelyezése 6 db
Humuszos termőréteg zöldfelület rendezéshez 15 cm vastagságban 190 m3
Füvesítés talaj előkészítéssel, 4-5dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül,
gyomlálással, locsolással 1 250 m2
Közúti táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával V-VI. osztályú talajban vagy burkolatban.
Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, helyszínen készített betonalappal egyes oszlop 6 db
Jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő fóliával
KRESZ tábla 9 db
Kiegészítő jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő
fóliával 1 db
Tartós burkolati jelek festése kézzel 52 m2
Megvalósulási terv készítése 1 klt.
Közvilágítási oszlop 6 m-es 9 db
Lámpatest led 12 W-os fényforrással 9 db
Lámpakar 9 db
Solár 9 db
Akkumulátor 9 db
Elektronika 9 db
Tartószerkezetek 9 db
Oszlopszállítás rakodással 9 db
Alapvasalat 9 db
Alapozás elkészítése 9 db
Oszlopállítás, szerelvényezés 9 db
Geodézia 9 db
Programozás, üzembe helyezés 9 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233125-1

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
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Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 45 (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: (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 Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
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Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
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III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26084 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/12/31 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5504 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/03 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek a szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják
eredeti szerződéses feltétel:
3.2. a teljesítés időpontja: 2015. április 30.
módosított szerződéses feltétel:
3.2. a teljesítés időpontja: 2015. május 15.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a VE/UT/NS/A/367/2015 számú
határozatában előírta, hogy az országos közutak területén munkavégzést kizárólag hatósága által
jóváhagyott ideiglenes forgalomterelési terv birtokában lehet végezni. A forgalomkorlátozási terv
elkészítése vállalkozó feladata.
A forgalomkorlátozási tervet Vállalkozó a GEOpláner Kft.-vel megterveztette, a tervező az
érintettekkel egyeztetett. (Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, Magyar Közút, Északnyugat
-magyarországi Közlekedési Kp.)
A határozat mielőbbi jogerőre emelkedése érdekében a fellebbezésről való lemondást Vállalkozó az
érintettektől beszerezte, és a Felügyelőségre megküldte.
Fentiek értelmében a kivitelezési munkákat a közút (buszmegálló, peron és járda) területén nem
tudták megkezdeni a munkaterület átadása után, a többi kivitelezési feladattal egyszerre.
A közút területén elvégzendő kivitelezési feladatok volumene indokolja a befejezési határidő
módosítását 15 nappal. Vállalkozó előteljesítési és ezzel kapcsolatos számlázási jogát fenntartja.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/14 (év/hó/nap)
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V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A "Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése" tárgyú
Vállalkozási szerződés módosításával, annak indokolásával egyetértünk.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/27 (év/hó/nap)
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