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
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda átépítése-bővítése - 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
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda. 2083 Solymár, Mátyás király út 19.
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
Közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
átépítéséhez-bővítéséhez kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésére.
Közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezet csere
- Falazat visszabontás, koszorúkészítés: 25 m3
- Régi épület tetejének teljes cseréje: 271 m2
- Hőszigetelés, vízszigetelés: 165 m2
- Gipszkarton álmennyezet készítés. 214 m2
- Homlokzati falfelület felújítása: 55,4 m2
Tűzvédelem
- Tűzvédelmi kialakítás új részen: 18,5 m
- Tűzvédelmi kialakítás régi részen: 32,25 m2
- Hő- és füstelvezetés megoldása: 1 klt.
- Fa tetőtéri ablak: 1 db
Padlózat és oldalfalak
- Padlóbontás. 95 m2
- Új rétegrend kialakítás, aljzatkiegyenlítés: 95 m2
- Parkettafektetés: 95 m2
- Fali rétegrend kialakítás: 100 m2
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
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) 11 087 006
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. Az óvoda kiürítése után, valamint a kivitelezés során lehetett az épület
diagnosztikai felméréseit elvégezni /hiszen addig működő intézményről volt szó/, a
tényleges szerkezeti állapot a meglévő részeknél csak most tisztázódott.
Az eredeti szerződésben meghatározott munkálatok végzéséhez szükséges
bontások után kiderült, hogy a meglévő tető szerkezetének egyes részei adott
állapotukban életveszélyesek (beomlottak), ezért bizonyos szakaszokon bontás vált
szükségessé.
A tetőszerkezet feltárása után és a megállapított hiányosságok valamint
szerkezeti hibák miatt a tervező és a műszaki ellenőr megállapította a tetőcsere
szükségességét.
1.2. Tűzoltó-parancsnokság képviselője helyszíni bejárást követően jelezte a
lépcsőház füstmentesítésének szükségességét, ami nem szerepelt a jogerős építési
engedélyezési határozatban szereplő tűzoltósági kikötések között.
1.3. Az óvoda foglalkoztatóinak oldalfalán és a padlószerkezetben a
megengedhetőnél nagyobb nedvességtartalom található. Ennek oka a környező
csatlakozó terepszint magassága és a vízszigetelés hiánya és a korábban nem
megfelelő anyagok alkalmazása.
Az eredeti beruházásban a meglévő foglalkoztatók padlószerkezete megmaradó
szerkezetként szerepelt. A működő óvodában a meglévő padlószerkezet
vizsgálatára nem volt lehetőség. Szükségessé vált a falak nedvesedésének
kiküszöbölése is e célra javasolt vakoló anyagok felhordásával, a vakolt
falfelület belső oldalán lélegző faburkolat felszerelésére a bejutott nedvesség
elpárologtatásához, megfelelő - előre nem tervezett - padló-rétegrend kialakítása.
2. A kiegészítő beruházást műszaki okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős
nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől
2.1. A jelenlegi fedélszék elbontása és teljesen új visszaépítése szükséges. Az új
tető hagyományos ácskötésekkel csavarozott kivitelben, fogópáros középoszlopos
megoldással készül. Ez a munka a jelenlegi kötőgerendás fafödém és a hozzá
csatlakozó gipszkarton mennyezetek teljes elbontásával jár. Az új, nem járható
zárófödém az új tetőszerkezetre szerelt gipszkarton burkolattal kialakítható, és a
tűzvédelmi előírásoknak is megfelel. Az új tetőszerkezet kialakításához új koszorú
kiépítése is szükséges.
A fenti műszaki tartalom miatt (új koszorú építése érinti a belső javítási, valamint
a külső homlokzatépítési munkákat, melyek az eredeti szerződés részét képezték)
szükséges, hogy az új tetőszerkezet elkészüljön az eredeti szerződésben szereplő
felületképzési munkák elvégzéséhez, valamint műszakilag indokolt, hogy az új és
az eredeti szerződésben szereplő szerkezetek vakolását és felületképzését azonos
vállalkozó készítse.
A meglévő tetőszerkezeten a héjazat és lécezés bontása és építése az eredeti
vállalásban, szerepel, mely nem kivitelezhető a tetőszerkezet elkészülte előtt,
valamint műszakilag nem megengedhető, hogy a tető tartószerkezetének, valamint
lécezésének és héjazatának kivitelezését nem azonos kivitelező végezze.
Fentiek miatt a kiegészítő beruházó nem elválasztható és feltétlenül szükséges az
eredeti szerződés teljesítéséhez is.

2.2. A lépcsőház füstmentesítése megoldható egy darab egy négyzetméter felületű
tetőtéri ablak és egy új bejárati ajtó beépítésével, melyek tűz esetén automatikusan
nyitódnak. A nyitás vezérlését a tűz-jelzőrendszernek kell biztosítania. Az eredeti
szerződésben szerepel a tűz-jelzőrendszer kiépítése, ezért a kiegészítő feladat
végrehajtása feltétlenül szükséges az eredeti szerződés teljesítéséhez.
2.3. A falak nedvesedésének kiküszöbölésére, a falburkolatok alá a szellőzés
miatt PORO vagy azzal egyenértékű szellőzővakolat ajánlott. A padlófelület
jelenlegi állapota nem megfelelő, ezért a meglévő magnezit-réteg eltávolítása
után, portalanítás, nedvességbezárás szükséges CR72 vagy azzal egyenértékű
pozitív-negatív nyomásra. Ugyanez az eljárás alkalmazandó az oldalfalakon
minimum 15 cm magasságban is. Szigetelés után SE93 vagy azzal egyenértékű
gyors estrich nagyszilárdságú beton készítése szükséges, melynek nagy előnye
hogy nem kell locsolni, gyakorlatilag néhány nap múlva melegburkolattal lefedhető.
A padozati hornyokba kenhető rugalmas szigetelés javasolt. A parketta burkolatok
fektetéséhez két-komponensű poliuretán ragasztó használata optimális nagy
tapadószilárdsága illetve az igénybevétel miatt. Mért érték 5CM% parketta
műszárított állapotban 8-9% fa nedvesség, ami betonnál max 2%!. A kiegészítő
beruházás elválaszthatatlan az eredeti szerződéstől, mivel annak szakipari munkái
ezekre a folyamatokra épül.
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 mértéke nettó 94.680.000 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 felül 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 A LUSTIGE
ZWERGE NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÁTÉPÍTÉSÉHEZ-BŐVÍTÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ KIVITELEZÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE.
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/07 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OPTIMAL Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Amerikai út 66.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/220-4876

E-mail: optimal.hungaria@gmail.com
Fax: +36-1/422-0680
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) 11 087 006
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? igen
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 x
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? nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
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)
OPTIMAL Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft. (név)
1145 Budapest, Amerikai út 66. (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)

