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8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város/Község: Szentgotthárd
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 9970
Telefon: +36 94553014

Címzett: Doncsecz András
E-mail:
Fax: +36 94553055
andras@szentgotthard.hu,
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Árpád út 19.
Postai
Ország: Magyarország
Város/Község: Zalaegerszeg
irányítószám: 8900
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon: +36 92598050
Címzett:
E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu

Fax: +36 92598050

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.
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)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet
Részletvétel

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:

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

Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

Teljesítés helyei: Szentgotthárd, Rózsa F. utca (954. hrsz.) és Zsidai út (828. hrsz.),
Szentgotthárd, Deák F. utca (1323., és 1306/1. hrsz.),
Szentgotthárd 15. hrsz.-ú ingatlanon lévő útszakasz,
Szentgotthárd 3982. hrsz.-ú ingatlanon lévő járdaszakasz
NUTS-kód
NUTS-kód

HU222
•••••

NUTS-kód
NUTS-kód

•••••
•••••

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014.06.24. (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Tárgya: Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.
Mennyisége:
Az alábbi közlekedési felületek ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerinti teljes
szélességű burkolat-felújítása:
1. Szentgotthárd, Rózsa F. utca (Tompa M. utcától) – Zsidai utca I. (Örökzöld utca
kereszteződéséig) burkolatának felújítása összesen 647,05 m hosszúságú 4,50 m szélességű
felületen a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 564/2014. számú burkolat-felújítási terve szerint;
2. Szentgotthárd, Deák F. utca teljes (285,00 m) út-, járda-, illetve parkoló burkolatainak felújítása
a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 577/2014. számú burkolat-felújítási terve szerint;
3.Szentgotthárd 15. hrsz-ú ingatlanon lévő út burkolatának felújítása 89,00 m hosszúságú 3,00 m
szélességű felületen a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 576/2014. számú burkolat-felújítási terve
szerint;
4.Szentgotthárd Tótfalusi utca északi oldalán lévő a Kultúrház és a Tótfalusi patak hídja közötti
326,00 m hosszúságú járdaszakasz felújítása a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 578/2014. számú
burkolat-felújítási terve szerint.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45.23.32.20-7

Fő tárgy

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

További
tárgy(ak)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes
szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték:

Áfa nélkül

Áfával

••,•

Pénznem: HUF

51279168

Áfa (%)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónapban:

•• vagy napban: •• (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

••••/ ••/•• (év/hó/nap)
2014/09/25 (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?

igen

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja:
(év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2014/ 11/27

2014/ 11/24

(év/hó/nap)
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II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

Tárgya: Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.
Mennyisége:
Az alábbi közlekedési felületek ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerinti teljes
szélességű burkolat-felújítása:
1. Szentgotthárd, Rózsa F. utca (Tompa M. utcától) – Zsidai utca I. (Örökzöld utca
kereszteződéséig) burkolatának felújítása összesen 647,05 m hosszúságú 4,50 m szélességű
felületen a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 564/2014. számú burkolat-felújítási terve szerint;
2. Szentgotthárd, Deák F. utca teljes (285,00 m) út-, járda-, illetve parkoló burkolatainak felújítása
a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 577/2014. számú burkolat-felújítási terve szerint;
3.Szentgotthárd 15. hrsz-ú ingatlanon lévő út burkolatának felújítása 89,00 m hosszúságú 3,00 m
szélességű felületen a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 576/2014. számú burkolat-felújítási terve
szerint;
4.Szentgotthárd Tótfalusi utca északi oldalán lévő a Kultúrház és a Tótfalusi patak hídja közötti
326,00 m hosszúságú járdaszakasz felújítása a Zala West-Plan Szolgáltató Bt. 578/2014. számú
burkolat-felújítási terve szerint.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni
számokkal]
Érték:

51279168

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

••,•

Pénznem: HUF

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
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

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
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Nyílt

Meghívásos

Meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
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

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

tartalmazó

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)
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Egyéb:

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
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: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: ••••/••/•• (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/06/26(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: 13588/2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/14 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
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IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?

igen

nem

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?

igen

nem

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?

igen

nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: - (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: - (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a vállalkozói díjon
felül 3 % tartalékkeret szerződésben történő beállítását írta elő. A nyertes ajánlattevővel
megkötött szerződés szerint a vállalkozói díjként 49.785.600,- Ft + ÁFA, a 3 %
tartalékkeretként 1.493.568,- Ft + ÁFA került rögzítésre. A tartalékkeretet a megkötött
szerződésnek megfelelően csak a 306/2011(XII.23.) Korm rendelet 7. §-ban foglaltaknak
megfelelően kizárólag a tárgyi építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására lehetett
felhasználni. A kivitelezés során az építési naplóban elrendelt kisebb módosítások, illetve a
kivitelezési munkák megkezdését követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től VAS1184/6/2014. számon érkezett közútkezelői hozzájárulásában előírtak miatt a tárgyi építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges kisebb
V.1) Egyéb információk:
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módosítások elvégzéséhez a szerződésben szereplő tartalékkeret felhasználásra volt szükség. A
15- hrsz.-ú úton feltárt altalaj minősége nem mindehol tette lehetővé a kiírás szerinti Remixes
eljárás kivitelezését, ezért helyette CKT burkolatalapot kellett építeni. A Deák F. utca
kapcsolódó parkoló burkolatát az erdetileg tervezett azsfaltburkolat helyett térkőburkolattal
kellett kialakítani. A Rózsa F. utca – Zsidai utca burkolat-felújításánál érintett közúti hídnál a
csapadékvíz kártételek nélküli elvezetése érdekében további K-szegély építésre, surrantó
kialakításra volt szükség. A Tótfalusi úti járda építésnél pedig az érintett Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-nek VAS-1184/6/2014. számú közútkezelői nyilatkozatában a kivitelezés során
tett előírásai miatt módosítások kellett tenni a csapadékvíz-elvezetés és a csatlakozó
ingatlanbejárók kiépítésénél. A fentiekben részletezett munkákat a Megrendelő a műszaki
ellenőr ellenjegyzését követően jóváhagyta, így vállakozónak kifizette szerződéses összeg az
alábbiak szerint alakult: a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj: 49.785.600,- Ft + ÁFA + a
jóváhagyott 1.493.568,- Ft + ÁFA összegű szerződés szerinti tartalékeret = a vállakozónak
kifizetett összeg összesen 51.279.168,- Ft + ÁFA
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2014/12/03 (év/hó/nap)

