
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  
 

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi;  

c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét 
is];  

22.§. (1). d.  

d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

VI. fejezet  

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];  

150.000.000 HUF  

f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a 
Kbt. szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is;  

Kötelezı  

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.  

2009/10/26  

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság 
a hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg.  

Képviseleti jogosultság megléte [x]  
 

Egyéb közlemény: 

A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént. 

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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 SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
  

  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
  

A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________  
  

KÉ nyilvántartási szám___________________________  
  

  
  
I.  SZAKASZ:  A SZERZİDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR İKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: 
Tapolca Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Hısök tere 15.  

Város/Község  
Tapolca  

Postai irányítószám: 
8300  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Telefon: 
87/510-126  



Címzett: 
Benczik Zsolt,Önkormánzati és Gazdálkodási Irodavezetı  

E-mail: 
benczik.zsolt@tapolca.hu  

Fax: 
87/511-164  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL): 

 
  
I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV İKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: 
Horváth-Ép Közmő-, Út- és Mélyépítı Kft  

Postai cím: 
8360 Keszthely,  

Város/Község  
Keszthely  

Postai irányítószám: 
8360  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevı általános címe (URL): 

 

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA 
  

Központi szintő [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintő [x]  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] 
[ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

  
I.4.) AZ AJÁNLATKÉR İ TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
  
I.4.1) A KBT. IV.  FEJEZETE/VI.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

  

[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidı, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

  
  
I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 



  

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok 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] 

[ ] Repülıtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötıi tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  
  

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
  
II.1)  M EGHATÁROZÁS  

     

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

A tapolcai Ipar utca, mint belterületi győjtıút kiépítése és korszerősítése tárgyú vállalkozási szerzıdés.  

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [x] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[x] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek 
megfelelıen 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
  
  
  

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

Tapolca, Ipar u.  

NUTS-kód HU213  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja 
Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége 
  

A tapolcai Ipar utca, mint belterületi győjt ıút kiépítése és korszerősítése tárgyú vállalkozási szerzıdés.  
 
• A beruházás tárgya: Tapolca Ipar utca kiépítése és korszerősítése.  
A beruházás neve és helye:  
Építési beruházás, 8300 Tapolca, Ipar u. (hrsz.: 1963; 1964/14) 
 



• Közvilágítás létesítése tervezéssel együtt : 400 m 
• Az útburkolat tervezett hossza: 520 m 
• Az útburkolat tervezett szélessége: 6,5-7,0 m 
• Kiemelt szegély javítása, építése: 1063 m 
• Közúti jelzıtáblák száma : 8 db 
• Csapadék csatorna építése: 589 m 
• Fásítás (Acer platanoides ’Emerald’n Queen’) : 25 db 
• Füvesítés : 950 m2 

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fı szószedet   Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 45233120-6     

Kiegészítı tárgy(ak) 45233228-3     
 

  
II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  
  

   

Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerzıdés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést, részt és 
opciót beleértve) 

ÁFA nélkül ÁFÁ-val ÁFA (%) 

Érték (arab számmal) 119.586.600 Pénznem HUF  [ ]  [x] 25 , %  

  
II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA  
  

 

Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

VAGY: kezdés 2009/08/27 (év/hó/nap)  
befejezés (év/hó/nap)  
  

VAGY: a teljesítés határideje  
a) a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)  
b) ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [ ]  

  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) A Z 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 

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás) 



[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 

  
III.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

  
    

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat [x] a következı részszempontok alapján 

  Részszempont Súlyszám

1. Ajánlati ár 50 

2. Elıteljesítési napok száma 10 

3. Késedelmi kötbér mértéke az ajánlati ár %-ban kifejezve 25 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke az ajánlati ár %-ban kifejezve 15 

5. Teljesítési garancia mértéke 20 

6. Vállalt garancia idıtartama 20 

7. A környezet megóvása érdekében tett intézkedések hatékonysága 10 
 

  
III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL K APCSOLATOS KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  
  

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre  

A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -  

ÉS / VAGY  

A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2009/07/08 (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 13183 / 2009 (KÉ-szám/évszám) 

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetıleg a 
Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja  

Dátum: (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -  

ÉS / VAGY  

A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2009/09/02 (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17892 / 2009 (KÉ-szám/évszám) 

  

IV. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.1.1) A szerzıdés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerzıdéses feltételt? igen [x] nem [ ]  



IV.1.2) A szerzıdés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzıdéses feltételt is):  

III. Teljesítési határidı (eredeti szerz.) 
1.Munkaterület átadása: 2009. augusztus 27. 
2. Teljesítési határidı: 2009. október 8. 
 
Teljesítési határidı (módosítás) 
1.Munkaterület átadása: 2009. augusztus 27. 
2. Teljesítési határidı: 2009. november 30.  

IV.1.3) A módosítás indoka:  

Felek a szerzıdést közös megegyezéssel módosították (a Kbt. 303.§-ban foglaltakra tekintettel) tekintettel arra, hogy a 
szerzıdéskötést követıen a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következett be , a munkaterület átadás és a kivitelezés 
megkezdése után a felmerült közmőkiváltási és útterület rendezési problémák miatt a vállalkozási szerzıdésben 
meghatározott teljesítési határidı rövidnek bizonyult, így a Megrendelı elfogadva a kivitelezı határidı módosítási 
kérelmét, annak meghosszabbítása mellett döntött.  

IV.1.4) A szerzıdés módosításának idıpontja 

Dátum: 2009/10/01 (év/hó/nap) 

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK   
 

V.1) Egyéb információk:  

V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:  

Nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél a tájékoztató közzétételével és az abban foglaltakkal egyetért.  

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA : 2009/10/26 (év/hó/nap) 
  

 


