6 . 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 a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Páty Község Önkormányzata
Postai cím: Kossuth u. 83.
Város/Község: Páty
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Istvánné pénzügyi irodavezető
Telefon: +36 23 555 537
E-mail: penzugy@polghivpaty.axelero.net
Fax: +36 23 344 540
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paty.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt.
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 22/505-616
E-mail: info@uteppark.hu
Fax: 22/505-617
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet

Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) 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.4.2) 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]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Utak és csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Páty Községben
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
A teljesítés helye
Páty Község
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/08/03 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Építési vállalkozási szerződés utak és csapadékvíz elvezető csatornák felújítására
Páty Községben, a külön részletezett utcákban:
- Jenei dűlő hrsz. 2527 és 2552 ~420 fm
- Árpád utca (Rákóczi úttól Dózsa György útig) + delta szélesítés Rákóczi útnál
~768 fm
- Petőfi Sándor utca (Bocskai utcától a Mocsai utcáig és a Munkás tér a Telki útig)
~1260 fm
- Arany János utca (Telki út és Petőfi Sándor utca között) ~342 fm
- Bocskai utca ~165 fm
- Várady köz (zsákutca) ~103 fm
- Széchenyi utca (delta szélesítés Rákóczi útról) ~324 fm
- Ady Endre utca (Rákóczi úttól Dózsa György utcáig) ~650 fm
- Mocsai Gyula utca delta szélesítés + áteresz hosszabbítása a Rákóczi útról ~515
fm
- Zrínyi utca ~244 fm
- Fazekas Mihály utca (Somogyi B. és Telki út között) + Várhegy utcában 120 m-es
szakaszon burkolatcsere ~1359 fm
- Bánya utca (Fazekas Mihály utca és a Kökény u. között) + Fazekas és Bánya u.
kereszteződésében emelt szegély és szalagkorlát ~624 fm
- Kossuth u. (templom-Torbágyi út) ~149 fm
- Kossuth u. és Temető parkolók
- Füzespatak ~425 fm (patak oldali szegéllyel)
- Gyopár u. (Füzespataktól Maros u-ig) ~277 fm
- Kossuth Lajos utca és Temető u. ~1231 fm
- Május 1. utca ~809 fm

- Maros u. ~158 fm
- Ibolya u. ~378 fm
Összesen: ~10201 fm
+ 26 db fekvőrendőr (térköves, 2 m hosszú, kitáblázva)
+ kapubejárók felújítása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233142-6

45232452-5
45233161-5
45233223-8
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 698.635.232
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (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: 2009/11/15
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Utak és csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Páty Községben, a külön
részletezett utcákban:
- Jenei dűlő hrsz. 2527 és 2552 ~420 fm
- Árpád utca (Rákóczi úttól Dózsa György útig) + delta szélesítés Rákóczi útnál
~768 fm
- Petőfi Sándor utca (Bocskai utcától a Mocsai utcáig és a Munkás tér a Telki útig)
~1260 fm
- Arany János utca (Telki út és Petőfi Sándor utca között) ~342 fm
- Bocskai utca ~165 fm
- Várady köz (zsákutca) ~103 fm
- Széchenyi utca (delta szélesítés Rákóczi útról) ~324 fm
- Ady Endre utca (Rákóczi úttól Dózsa György utcáig) ~650 fm
További
tárgyak:

- Mocsai Gyula utca delta szélesítés + áteresz hosszabbítása a Rákóczi útról ~515
fm
- Zrínyi utca ~244 fm
- Fazekas Mihály utca (Somogyi B. és Telki út között) + Várhegy utcában 120 m-es
szakaszon burkolatcsere ~1359 fm
- Bánya utca (Fazekas Mihály utca és a Kökény u. között) + Fazekas és Bánya u.
kereszteződésében emelt szegély és szalagkorlát ~624 fm
- Kossuth u. (templom-Torbágyi út) ~149 fm
- Kossuth u. és Temető parkolók
- Füzespatak ~425 fm (patak oldali szegéllyel)
- Gyopár u. (Füzespataktól Maros u-ig) ~277 fm
- Kossuth Lajos utca és Temető u. ~1231 fm
- Május 1. utca ~809 fm
- Maros u. ~158 fm
Összesen: ~9823 fm
+ 26 db fekvőrendőr (térköves, 2 m hosszú, kitáblázva)
+ kapubejárók felújítása
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 613.212.077
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
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 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
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 harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/06/12 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10313 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/08/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16014 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
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?
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
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/10/31 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 23296 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére a következő kifizetések történtek:
I. részszámla: bruttó 209.590.570 Ft 2009. október 19-én;
II. részszámla: nettó 100.395.096 Ft 2009. december 21-én (fordított ÁFA tartalom
miatt az ÁFA kifizetése közvetlenül az APEH-nak);
III. részszámla: bruttó 264.915.560 Ft 2009. december 21-én;
IV. végszámla: bruttó 38.310.851 Ft, fizetési határidő: 2010. március 31.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/04 (év/hó/nap)

