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: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 74/505-632
E-mail:
Fax: 74/505-611
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: PSN Építőipari Kft.
Postai cím: Flórián u. 3.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
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
Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SOl) út és burkolatának
kialakítása
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
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
NUTS-kód HU233
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: 2010/12/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A sürgősségi betegellátó centrum (S01) épületének környezetében út és burkolat
építése
Út és burkolat építése: 867 m2 burkolat építés (60 m2 beton kő burkolat, 40 m3
aszfalt kopóréteg, 19 m3 aszfalt kötőréteg, 270 FM szegély).
Tartalékkeret: a nettó vállalkozási díj 4 %-nak megfelelő mértékben.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

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) 448744126
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 2011/09/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/08/09
(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)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
xHirdetmény 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

10

jótállási időtartam

1

teljesítési határidő
1
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: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/10/13 (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: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 37705 / 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):
Szerződés 4.1. pontja:
A munkaterület átadására 2011.05.02. napján kerül sor.
helyébe a következő szövegrész kerül:
a) A munkaterület átadására 2011. január 5. napján kerül sor a Vállalkozó végső
ajánlati költségvetésében foglalt következő kötelező nntnkarészek tekintetében:
61. Útburkolat alap és makadúmburkolat készítése
61-001 -2.2 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy
bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófel
62. Kőburkolat készítése
62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy
süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával
62-001-2.1 Nagykő, járdakő, betonlcocka burkolat bontása, homokos kavicságyaza
ttal
63. Bitumenes alap és makadár. burkolat készítése
63-001-2.2 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött
aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel
64. Beton pályaburkolat készítése
64-001-2.2 Kavicsbeton burkolatbontása, géppel, hidraulikus
bontófejjel
b) Az a) pontban nem szereplő kötelező munkarészek tekintetében a munkaterület
átadására 2011. május 16. napján kerül sor. "
Szerződés 4.2. pontja
"Vállalkozó a munkaterület átadását követő 110 napon belül köteles a 2.1. pontban
meghatározott munkák elvégzésére."

az alábbiak szerint módosul és egészül ki;
„4.2. A teljesítés időtartama 110 nap, a teljesítés véghatárideje 2011. augusztus 19.
az alábbiak szerint:
a) Vállalkozó 14 napon belül, azaz 2011. január 18. napjáig köteles a 4.1. a)
pontban meghatározott munkák elvégzésére.
b) Vállalkozó 96 napon belül, azaz 2011. augusztus 19. napjáig köteles a 4.1. b)
pontban meghatározott munkák elvégzésére. "
Szerződés 5.2. b) pontja
b) 2011.05.02. napján az építési területet munkavégzésre Vállalkozónak
átadni. Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadás a teljesítési idő
meghosszabbítását vonhatja maga után
az alábbiak szerint módosul és egészül ki:
5.2.b) 2011.01.05-én és 2011. 05.16-án - a 4.1. pontban foglallak szerint - az építési
területet munkavégzésre Vállalkozónak átadni. Megrendelő általi késedelmes
munkaterület átadás a teljesítési idő meghosszabbítását vonhatja maga után;
IV.1.3) A módosítás indoka:
az I. és II. ajánlati részhez kapcsolódó kivitelezési munkák szervesen kapcsolódnak
egymáshoz. Az I. rész esetén az AKTÍV Kft. 2010 december 30. napján a
munkaterületet átvette. A II. rész esetén viszont a munkaterület átadására a
Szerződés szerint csak 2011. május 2-án kerülne sor.
Az I. és i I. ajánlati részre vonatkozó vállalkozási szerződések elválaszthatatlan
részét képezik a műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemtervek, továbbá az
organizációs tervek (továbbiakban együtt: tervek). A Projekthez kapcsolódó
hivatkozott két építési munka szerződésszerű megvalósítása érdekében a tervek
összehangolása vált szükségessé, melynek során a következő organizációs
probléma merült fel. Vállalkozónak a Műtő és Diagnosztikai Blokk északi oldalához
csatlakozó területen lévő burkolatbontási munkálatokat a Szerződés 4.1. pontjában
rögzített időpontnál (2011. május 2.) korábban szükséges megkezdenie azért, mert
egyrészt a bontási munkák későbbi elvégzése akadályozza a közműkiváltási és
alapozási munkák megkezdését, másrészt e burkolatbontási munkák haladéktalan
elvégzése nélkül tarthatatlanná válik az I. ajánlati részhez kapcsolódó vállalkozási
szerződésében vállalt teljesítési határidő is. Összességében a fentebb hivatkozott
burkolatbontási munkáknak az eredetileg meghatározott időben (2011. május 2.)
történő megkezdése a Projektnek a Támogatási Szerződésben foglalt határidőig
(2011 december 2.) történő megvalósítását lehetetlenné teszi.
A Szerződés 4.2. pontjában eredetileg rögzített teljesítési időtartamot (110 nap) és
teljesítési határidőt (2011. augusztus 19.) változatlanul irányadónak tekintik, azokat
összességében jelen szerződésmódosítás nem érinti.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/09 (év/hó/nap)

