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): Igazgatási és Beruházási Osztály
Címzett: dr. Miklósa Mónika
Telefon: 74/505-669
E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.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: PSN Építőipari Kft.
Postai cím: Flórián u. 3.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): PSN Építőipari Kft.
Címzett: Simcsik Norbert
Telefon: 74/410-214
E-mail: psn@terrasoft.hu
Fax: 74/311-638
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 (SO1) 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) 17 308 632
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 2010/12/29 (év/hó/nap)
befejezés 2011/08/19 (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?
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: 2011/01/31 (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? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
„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.”
A Szerződés 4.2. b) pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„4.2. b) Vállalkozó 2012. július 2-ig köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák
elvégzésére.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
Megrendelő „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó
infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt
pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés
megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan
építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Projekt szerint kialakítandó
sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletráépítéssel valósulnának
meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága
érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének
módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel Megrendelő és AKTÍV Kft.
között 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó
centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került a Vállalkozási Szerződés
módosítására. Megrendelő és Vállalkozó rögzítette, hogy:
a) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt
elengedhetetlen az AKTÍV Kft. és Vállalkozó Szerződésének módosítása.

b) A hivatkozott emeletráépítés részbeni elvégzéséig az AKTÍV Kft. munkavégzése
2011. július hónapban szükségszerűen lelassult, továbbá a kivitelezés
technológiájára tekintettel 2011. augusztus hónaptól 2011. december hónapig
munkát egyáltalán nem végezhet.
c) Figyelembe véve a b) pontban rögzítetteket, valamint az AKTÍV Kft. és Vállalkozó
kivitelezési munkáinak technológiai sorrendjét, azok nem függetleníthetők
egymástól, ezért az AKTÍV Kft. és Vállalkozó tevékenységeinek ismételt
összehangolása válik szükségessé.
Összegezve: a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének
csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt,
valamint az AKTÍV Kft. és Vállalkozó kivitelezési munkái összehangolásának
szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely a Szerződésben Vállalkozó
által vállalt munkáknak a Szerződés 4.2. b) pontjában vállalt határidőre történő
szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.
Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint AKTÍV Kft. és
Vállalkozó hivatkozott építési munkáinak összehangolása a Projekt megvalósulási
feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megrendelő lényeges jogos érdekét
sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor
előre nem látható okból már csak a Szerződés 4.2. b) pontjában vállalt teljesítési
határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti
szerződésmódosítás.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/09/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/20 (év/hó/nap)

