5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Postai cím: Széchenyi tér 5.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ratkai Imre
Telefon: +36/62/551-601
E-mail: ledniczky.ildiko@kisterseg-szegedi.hu
Fax: +36/62/551-608
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisterseg-szegedi.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: TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.
Postai cím: Római krt. 21.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 06-62-452-610
E-mail: tmv@tmv.hu
Fax: 06-62-452-310
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
Átalányáras vállalkozási szerződés az Újszentiván, Árpád u. 5. szám alatti bölcsőde
kivitelezésére.
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
Újszentiván
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: 2010/11/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Átalányáras vállalkozási szerződés az Újszentiván, Árpád u. 5. szám alatti bölcsőde
kivitelezésére.
Telek nagysága: 3147 m2
- bölcsőde területe összesen: 408,57 m2
- terasz területe összesen: 48,80 m2
- udvari játéktároló összesen: 14,70 m2
- udvari WC összesen: 2,70 m2
Hasznos alapterület összesen: 419,37 m2 + 48,80 m2 terasz, valamint kapcsolódó
járda és parkoló építése a dokumentációban található kiviteli tervek alapján, nettó
120 millió Ft értékben, részben akadálymentes kialakítással.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215220-5

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) 120.054.195,Pénznem HUF
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 00
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/11/29 (év/hó/nap)
befejezés 2011/07/31 (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 [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással 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
Bruttó ajánlati ár

Súlyszám
100

A vállalt garancia mértéke hónapokban
20
kifejezve
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: 2010/09/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 27345 / 2010 (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: 2010/12/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 34190 / 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):
Az eredeti szerződéses feltétel:
III.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét az eredményhirdetésen
rögzítettekkel megegyezően, a következők szerint állapítják meg:
a kivitelezés díja (szerződéses összeg): 96 043 356 + % ÁFA = 120 054 195 Ft
azaz: bruttó százhúszmillió – ötvennégyezer százkilencvenöt forint, amely
prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.
V.3. Befejezés
A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2011.07.23
A műszaki átadás-átvétel befejező napja: 2011.07.31
A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a
birtokba adás napja) legkésőbb 2011. 07. 31.
A módosítás tartalma:
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III.1. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét az eredményhirdetésen rögzítettekkel
megegyezően, a következők szerint állapítják meg:
a kivitelezés díja (szerződéses összeg): 74.728.063.- + 25 % ÁFA = 93.410.079.- Ft
azaz: bruttó kilencvenhárommillió-négyszáztízezer-hetvenkilenc forint, amely
prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.”

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V.3. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
„A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2012.03.23.
A műszaki átadás-átvétel befejező napja: 2012.03.31.
A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a
birtokba adás napja) legkésőbb 2012.03.31.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződés módosítását a műszaki tartalom változása teszi szükségessé. A
műszaki tartalom módosítását a beruházást támogató Közreműködő Szervezet
jóváhagyta. A módosítással érintett munkákra vonatkozóan a Megrendelő
közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.
A változás rövid tartalma:
- Az eredetileg tervezett faelgázosító kazán és az ehhez kapcsolódó radiátoros
fűtés helyett geotermikus hőszivattyús fűtés, valamint felület hűtés, fűtés kerül
kialakításra.
- Az eredetileg tervezett falazott kerítés helyett a megépülő kerítés beton pallókból
készül.
- Az eredetileg tervezett falazott, vakolt válaszfalak helyett gipszkarton válaszfalak
készülnek. A villanyszerelési munkánál a horonyvésés mennyisége csökkent, mivel
a gipszkarton válaszfalakba nem kell hornyot vésni.
A szerződés az1. számú mellékletet képező tételes költségvetésben foglaltak
alapján az alábbi munkanemek tekintetében módosul, a vállalkozói díj az alábbi
mértékben csökken:
Módosítással érintett munkanemek Módosítással érintett költségek (nettó, Ft)
főépület építész munkák módosítással érintett tételei 4.863.300.kerítés építés módosítással érintett tételei 4.753.888.főépület elektromos munkák módosítással érintett tételei 370.500.fűtés 11.327.605.összesen: 21.315.293.IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/06/22 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Jelen hirdetményben foglaltakkal egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/06 (év/hó/nap)

