5. 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 módosításáról
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: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Várnai László
Telefon: 06-77/523-153
E-mail: kisterseg@kiskunhalas.hu
Fax: 06-77/428-288
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasregio.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: Soltút Kft.
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város/Község: Solt
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiszli László
Telefon:
E-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu
Fax:
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
Vállalkozási szerződés a „Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas településeket
összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” KÖZOP-2008-3.2.0/b kódszámú
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok teljeskörű ellátására.
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
Soltvadkert (Selymes) – Pirtó–Kiskunhalas települések területén és az azokat
összekötő útszakaszokon
NUTS-kód HU331
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: 2010/04/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A fejlesztés az 53.sz.főút 52+468 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb
oldalon, Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket érintően, 10,135
km hosszúságban valósul meg. A tervezett kerékpárút átlagos szélessége 2,6 m.
A tervezett útszakasz mind lakott területet, mind külterületet érint, területi osztályba
sorolása B.IX. és K. IX., tervezett sebesség: 30 km/h. A kivitelezés magába foglalja
10 db villanyoszlop áthelyezését is.
A részletes műszaki paramétereket, előírásokat és terveket a dokumentáció
tartalmazza.
A rendelkezésre álló forrás mértéke: bruttó 352.366.250,- Ft
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233162-2

További
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 352.365.463,-Ft
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 2011/03/31 (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]
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)
xHirdetménnyel 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

Ajánlati ár (bruttó HUF)

70

Teljesítési határidő (naptári napok
számában kifejezve)

10

Újrahasznosított anyagok
30
felhasználásának mértéke (tonnában
megadva)
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: 2010/02/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30261 / 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: 2010/04/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 7772 / 2010 (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):
1. Szerződés 13./ pontjának eredeti szövege:
Teljesítési határidő (naptári napok száma): 171 egymást követő naptári nap, de a
teljesítés véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2011. március 31. napja.
Vállalkozó jogosult ezen időpontokat megelőzően is teljesíteni.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásának időpontja
legkésőbb 2010. április 21. napja. Felek a munkaterület átadásának időpontjától
számítják a 171 egymást követő naptári napot.
Szerződés 13./pontja az alábbiakra módosul:
Teljesítési határidő (naptári napok száma): 171 naptári nap, de a teljesítés
véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2011. március 31. napja. Vállalkozó
jogosult ezen időpontokat megelőzően is teljesíteni.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásának időpontja
legkésőbb 2010. április 21. napja. Felek a munkaterület átadásának időpontjától
számítják a 171 naptári napot, azzal a kikötéssel, hogy a régészeti kutatások
időtartamát – amíg a kivitelezési munkálatok végzésére nincs lehetőség – ebbe nem
számítják bele, addig a kivitelezés szünetel.
2. Szerződés 19./ pontjának eredeti szövege:

Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében
megvalósuló beruházások a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak
megfelelő, I. osztályú minőségben készülnek el. Vállalkozó csak olyan új, I.
osztályú anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek európai és/vagy nemzeti
szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy
rendelkeznek alkalmazási engedéllyel.
Szerződés 19./ pontja az alábbiakra módosul:
Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében
megvalósuló beruházások a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak
megfelelő, I. osztályú minőségben készülnek el.
3. Szerződés 22./ pontjának eredeti szövege:
Vállalkozó hat részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződés
mellékletét képező pénzügyi ütemezés szerint. A részszámla összege a már
elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja.
Szerződés 22./ pontja az alábbiakra módosul:
Vállalkozó öt részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződés
mellékletét képező pénzügyi ütemezés szerint. A részszámla összege a már
elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja.
A pénzügyi ütemterv - lásd 3. számú melléklet – is a fentiek alapján módosításra
került.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Megrendelőhöz a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 2010.
április 21-én 24/2010-es iktatószámon levelet intézett, melynek 3.) pontjában felhívja
a Megrendelő figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatok csak az előzetes
régészeti kutatás befejezése után, azaz 2010. május 12-e után kezdhetők meg,
addig csak annak előkészítése (kitűzés, növényzet irtása) végezhető.
Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a folyamatos teljesítés felektől független
ok miatt nem valósítható meg, valamint a teljesítéshez rendelt pénzügyi kifizetések
sem tarthatók, ezért felek közös megegyezéssel a vállalkozási szerződés 13./ és 22.
/ pontját, valamint az állandó mellékletet képező pénzügyi ütemtervet módosítják.
A 19./ pont módosításának indoka: tévesen került a szerződésben előírásra,
továbbá az újrahasznosított anyagok felhasználási kötelezettségének is ellentmond.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/04/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítás közzétételéhez hozzájárul.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/07 (év/hó/nap)

