1 . 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
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: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Polgármesteri Hivatal, József Attila u. 1.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36-26/560-600
E-mail: polgarmester@solymar.hu
Fax: +36-26/560-606
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solymar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) 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.3.2) 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]
I.4.)
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
Belterületi útfejlesztés Solymáron, Kert utca megépítése - kiegészítő építési munkák.
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
2083 Solymár, Kert utca (Hrsz.: 4021).
NUTS-kód HU102
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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés Solymár, Kert utca megépítéséhez
kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő csapadékvíz elvezető áteresz kiváltása:
- 500-as átmérőjű tokos/csapos betoncső csatorna építése: 30 m
- 600-as átmérőjű tokos/csapos betoncső csatorna építése: 86 m
- Tisztítóakna építése: 3 db
- Földkiemelés, visszatöltés: 1271 m3
- Föld elszállítás: 178 m3
Vizenyős terület talajcseréje:
- Szennyezett föld kitermelése, bevágáskészítés, elszállítás lerakóhelyre: 112 m3
- Zúzottkő ágyazat terítése, tömörítés: 112 m3
- Georács beépítése: 280 m2
- Drain csőrendszer kiépítése: 90 fm
- Fogadó műtárgy építése: 1 készlet
- Meglévő vízmosás földárkának kitisztítása: 80 fm
- Elmaradó földkitermelés: 42 m3
- Talaj javítóréteg készítése: 42 m3
Gépkocsi behajtók:
- Bevágás készítése: 108 m3
- Talaj javítóréteg készítése: 36 m3
- CKT-T2: 44 m3
- AC-11 aszfalt: 10 m3
- Kerti szegélyépítés: 170 fm
Közműépítés:
- Földkiemelés: 21 m3
- 200-as D KGPVC : 12 fm
- Tisztítóakna: 1 db
Nyomvonal korrekció:
Föld elszállítása lerakóhelyre: 559 m3
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További
45112700-2
tárgyak:
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 szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 11 493 066
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
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
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 IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos x
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
1. A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható
körülmények miatt kiegészítő építési beruházás megrendelése szükséges az építési
beruházás teljesítéséhez
1.1. Meglévő csapadékvíz elvezető áteresz kiváltása
A Kert utca - Hosszú utca területéről összegyűlő csapadékvíz elvezetést, a Kert
utcát keresztező D50-es beton áteresz biztosította, mely áteresz a PEMÜ 1357/3
hrsz-ú ingatlanán lévő csapadékvíz csatornarendszerébe kötött be. A feltárás során
megállapítást nyert, hogy a PEMÜ területén lévő befogadó csatorna D20-as méretű,
valamint épület alatt megy át, majd később felbővül D40-es méretűre és beköt
a meglévő vízelvezető árokrendszerbe. A tervező és a műszaki ellenőr döntése
alapján a meglévő csatorna a fentiekben leírtak szerint nem alkalmas a Hosszú
utca felől érkező, továbbá a Kert u. mélypontján összegyűlő (~400 m hosszú, 3.400
m2 területű - út+járda - burkolt felület) csapadékvíz elvezetésére, ezért a meglévő
vízelvezető rendszert át kell építeni.
1.2. Kert utca 0+548 - 0+588 szelvények közötti vizenyős terület talajcseréje, és a
terület víztelenítése
Az úttükör és közmű feltárások során megállapítást nyert, hogy a0+548 - 0+588
szelvények között a tükör alja „gumizik” és egyes részei átázottak. Az E2 tömörségi
értékek a fenti szakaszon mérhetetlenek, az altalaj az út teherviselésére alkalmatlan.
Ez a tény a tervezés és a kiírás során nem volt előre látható, az altalaj nem
megfelelő mivolta csak a kivitelezés során, a földtükör kiemelése után vált ismerté.
1.3. Ingatlanok gépkocsi behajtóinak hosszméret változásából eredő műszakilag
szükségszerű pótmunkák
A kivitelezővel történt szerződéskötést követően, az Önkormányzat és az ingatlan
tulajdonosok között létrejött megállapodás alapján, az utcafronti kerítések a
12/2007. (VII.2.) számú Önk. rendelettel elfogadott szabályozási tervvel megegyező
szabályozási vonalra kerültek. Egyes esetekben a gépjármű behajtók hossza
nagymértékben változott. A kocsibehajtók hosszának megnövekedése a tervezés és
a korábbi közbeszerzési eljárás időszakában még nem látszott.
1.4. Közműépítési feladatok
Az érvényes szabályozási terv szerinti telekalakítás egyeztetési szakaszában
megjelent Zápor utca Kert utcára történő kicsatlakozása miatt, a tervezett új utcából
a szennyvíz gerinccsatorna bekötést biztosítani kell a meglévő szennyvízcsatornára.
1.5. Nyomvonal korrekció
Az eredeti szerződés megkötését követően létrejött megállapodások
eredményeképpen a Kert utca nyomvonala a 0+500 és a 0+900 szelvények között
kismértékben nyugati irányban - műszaki szükségszerűségből - módosult. A
nyomvonal korrekció szükségessége a tervezés és a korábbi közbeszerzési eljárás
időszakában nem volt előre látható, csak a létrejött megállapodások után áthelyezett
kerítések teremtették meg annak lehetőségét.

2. A kiegészítő építési beruházást műszaki okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős
nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől
2.1. A meglévő D20-as méretű csatorna az 1.1.-ben leírtak szerint nem alkalmas
a Hosszú utca felől érkező, továbbá a Kert u. mélypontján összegyűlő (~400 m
hosszú, 3.400 m2 területű - út+járda - burkolt felület) csapadékvíz elvezetésére,
ezért a meglévő vízelvezető rendszert át kell építeni. Az új rendszer részben
az út alatt ill. mellett valósul meg, és annak vízelvezetését szolgálja. Az eredeti
szerződéstől elválaszthatatlan, mert anélkül nem alkalmas rendeltetésszerű
használatra az út.
2.2. Tekintettel arra, hogy a feltárás során megállapítottuk, hogy az áteresz
feletti terület vizenyős, és a területen a domb felől érkező, felszín alatti rétegvizek
megjelenése tapasztalható, műszaki szükségszerűségből az áteresz és
csapadékcsatorna mellett D100-as drain csövet kell beépíteni, ami a rétegvizek
összegyűjtését és elvezetését biztosítja. A vízfolyás rendezéssorán megállapítást
nyert, hogy a mély fekvésű 1247/1 hrsz-ú ingatlan védelmében - műszaki
szükségszerűségből - a kerítés mellé a vízelvezető árok irányába, egy külön D100
draincső kiépítése szükséges. A 1247/1 hrsz. ingatlan védelmében meglévő működő
vízfolyás medrét kismértékben süllyeszteni kell és mintegy 80 m hosszúságban ki
kell tisztítani. A drain rendszert a csapadék csatorna munkaárkában ill. a feltöltött
árokban kell megépíteni, a talajcserét pedig az épülő út alatt kell végrehajtani, ezért
elválaszthatatlan része a kivitelezésnek.
2.3. A kocsibehajtók hosszának megnövekedése a tervezés és a korábbi
közbeszrzési eljárás időszakában a fentiek szerint nem volt előre látható. A
megnövekedett hosszakra az eredetivel műszakilag azonos pályaszerkezetű
behajtót kell megépíteni és elképzelhetetlen, hogy egy kb. 5m hosszú kocsibehajtót
két kivitelező készítsen el, vagy most csak megközelítőleg 3m hosszban, majd +2m
hosszban épüljön meg.
2.4. A meglévő rendszerhez kapcsolódó D200-as KGPVC csatornacső megépítése
szükséges 1 db tisztítóaknával. Ezt az út alatt kell megépíteni, így elválaszthatatlan
részét képezi a kivitelezésnek.
2.5. A kismértékben megváltozott nyomvonal, a terepadottságok és a meglévő
közműbekötések figyelembevételével 0+548 - 0+547 valamint a 0+740-0+842
szelvények között a csapadékvíz elvezetés kiemelt szegély mellett történik befolyással a meglévő burkolt vízelvezető árokba - így a burkolt árok, átereszek
építése e szakaszokon elmarad. A nyomvonal korrekcióból és a terepadottságokból
adódóan elszállítandó földtöbblet keletkezett. Mivel az eredeti szerződésben
szereplő út megépítéséről van szó, ezért elválaszthatatlan részét képezi a
kivitelezésnek.
A fenti okok alapján a kiegészítő építési beruházást műszaki okok miatt az
ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi
szerződéstől.
3. A szerződés becsült összértéke nem haladja meg az eredeti építési beruházás
értékének felét
Az eredeti építési beruházás szerződés szerinti értéke nettó 99.500.000 HUF. Az
ajánlatkérő a kiegészítő építési beruházás becsült értékét nettó 12.000.000 HUF
összegben határozta meg.
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.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. Ajánlati ár (nettó HUF)

60

2. A kötelezően vállalandó jótállás
időtartamán felüli további jótállási
időtartam (pozitív egész hónapban
megadva)

20

3. Az előírt teljesítési határidőhöz képest 20
vállalt kedvezőbb teljesítési határidő
(pozitív egész napban megadva)
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SOLYMÁR,
KERT UTCA MEGÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ KIVITELEZÉSI
MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE.
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/12 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BOLA 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Rózsa u. 14.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Telefon: +36-26/302-586
E-mail: bola95kft@t-online.hu
Fax: +36-26/500-587
Internetcím (URL): IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 12 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 11 493 066
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.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:
Közép-magyarországi Operatív Program keretén belül: „Belterületi útfejlesztés
Solymáron” című pályázat (KMOP-2.1.1/B-08-2008-0037).
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/11/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
----------------V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
----------------V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
BOLA 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név)
2000 Szentendre, Rózsa u. 14. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) ------------------------------Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: 2009/11/04 (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/01 (év/hó/nap)

