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I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Botka László polgármester
Telefon: +36 62/564-363
E-mail: herczeg.agnes@szeged.eu

Fax: +36 62/564-292
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: ATV Szeged Konzorcium
Postai cím: Soroksári út 48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 1/476-2600
E-mail:
Fax: 1/476-2633
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
Szeged városközpontjának funckióbővítő fejlesztése projekt 1. alprojektje - Kölcsey utca
rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés - építési munkáinak generál
kivitelezése
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
Szeged érintett területei
NUTS-kód HU333
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: 2009/11/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése projekt 1. alprojektje - Kölcsey utca
rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés - építési munkáinak generál
kivitelezése
Jelenlegi aszfaltos út-, járdaburkolat bontás: 1 974 m2
Új gránit lap burkolat készítés: 1 290 m2
Új klinkertégla burkolat készítés: 2 514,6 m2
Terméskő osztósávok (porfir, mészkő) építése: 342,4 m2.
Alacsony téglafal építése növényágy mellé: 194 m
Rácsos folyóka beépítése: 257 m
Szivárgó építése járulékos munkákkal D 100 mm: 690 fm
Pad, és hulladékgyűjtő kihelyezés: 48, ill. 22 db
Előnevelt díszfa: 25 db
Pályaszerkezet rétegkitermelése (feltöltött talaj): 1 213 m3
Beton alapszerkezet: 398 m3
Szobor alapzat, felépítmény építése: 1 db
Ivókút alapzat, felépítmény építése: 1 db
Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, az építés alatt ideiglenes forgalom biztosítása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
További tárgyak: 45221250-9
45233120-6
39113600-3
44613800-8
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót
beleértve)
Érték (arab számmal) 233.589.006
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2010/04/06 (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? nem
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]
xNyílt
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
Hirdetménnyel 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
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
1. A teljes nettó vállalási ár 95
2. Fizetési határidő
5
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: 2009/08/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 159 - 231672
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/08/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17248 / 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: 2009/12/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 235 - 335712
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/12/18 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25542 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti tartalom:
5.2. A teljesítés szakaszos ütemezéssel történik:
5.2.1. I. Reök palota előtti teresedés kialakítása 2010. március 15. (kötbér köteles)
5.2.2. II. Kölcsey utca középső szakasz és
5.2.3. III. Kölcsey utca Kelemen utca felé eső vége szakaszok: 2010. április 6. (kötbér
köteles)
5.2.4. A teljes Létesítmény átadásának, minden szerződéses kötelezettség teljesítésének a
véghatárideje megegyezik a II-III. szakasz befejezési határidejével, tehát a véghatáridő: 2010.
április 06.
Módosított tartalom:
5.2. A teljesítés szakaszos ütemezésének Felek által elfogadott új teljesítési határidői:
5.2.1. I. Reök palota előtti teresedés kialakítása: 2010. március 31. (kötbér köteles)
5.2.2. II. Kölcsey utca középső szakasz kialakítása és
5.2.3. III. Kölcsey utca Kelemen utca felé eső vége szakasz: 2010. április 30. (kötbér köteles)
5.2.4. A teljes Létesítmény átadásának, minden szerződéses kötelezettség teljesítésének a
véghatárideje megegyezik a III. szakasz befejezési határidejével, tehát a véghatáridő: 2010.
április 30.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Megrendelő Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházás előkészítése során
megállapodott az Áramszolgáltatóval (Démász Zrt.), illetve a Gázszolgáltatóval (Égáz-Dégáz
Zrt.), hogy azok a kivitelezési munkák során, saját költségükön hálózat építési munkákat
fognak végezni, melyhez a munkaterületet a nyertes vállalkozó fogja biztosítani, azaz a
munkaterületre be fogja engedni az érintett két Szolgáltatót. Erre tekintettel az Ajánlati
Dokumentáció II. kötetének 1.3.3. pontjában ajánlatkérő előírta, hogy „Nem tartozik a nyertes
vállalkozó feladatai közé, de párhuzamosan megvalósítandó a:
- Démász Hálózat cseréje
- Dégáz Hálózat cseréje
Vállalkozó köteles akadályközlés nélkül beengedni a területen egyidejűleg munkát végző
egyéb kivitelezőket a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi előírások betartása mellett.”
A Démász a Prímavill Kft-t jelölte ki a saját hálózatépítési munkáinak az elvégzésére, tehát a
Prímavill Kft. tevékenysége a munkaterületen jogszerű, a munkaterületre történő
beengedésére Megrendelő adott felhatalmazást a Vállalkozónak.
Vállalkozó részére a munkaterület átadására 2009. november 17-én került sor. Ezt követően
Vállalkozó rögtön megkereste az érintett két szolgáltatót, melyek közül az Égáz-Dégáz Zrt.
képviselőjével 2009. november 27-én a helyszínen egyeztettek, ismertették egymással az
elvégzendő feladatokat és a munkavégzés körülményeit.
Démász hálózat átépítésével kapcsolatos események dokumentumai alapján megállapítható,
hogy:
- Vállalkozó a munkaterület átadását követő 26. napon tudta csak megkapni a Primavill
ütemezést,
- Vállalkozó, illetve Megrendelő csak 2010. január 19-én kapta meg áramszolgáltató
képviselőitől azokat a terveket, melyeket Vállalkozónak már 2009. november végén be kellett
volna építenie ütemezésébe, organizációjába.
- Primavill utolsó ütemezése is 11 nap csúszást jelent a Reok palota előtti tér vonatkozásában,
19 napot a Kölcsey utca Feketesas utcai szakaszánál és 20 napot a Kölcsey utca másik

szakaszánál.
- Primavill Kft kárt nem okozott, de munkájával sajnos ellehetetlenítette Vállalkozó szerződés
szerinti teljesítését.
- Vállalkozót nem terheli felelősség a késedelemben, együttműködési kötelezettségének teljes
körűen eleget tett.
- Megrendelő és annak képviselői mindent megtettek a munkák gazdaságos és gyors, a
Vállalkozóval összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekébe, ezért
Megrendelőt a kivitelezést akadályozó körülmények kialakulásában mulasztás nem terheli.
CSOMIBER Kft. 2010. február 11-én az Arcadom Építőipari Zrt.-nek elektronikusan
megküldött levelében a kivitelezési munkák részleges leállítását rendelte el az időjárási
viszonyok miatt. Az építési területen keletkezett, oda befolyó nagy mennyiségű víz
lehetetlenné tette a talajjavító és alapréteg megfelelő minőségben történő továbbépítését.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/03/12 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával egyetért
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/18 (év/hó/nap)

