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: Bóly Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 3.
Város/Község: Bóly
Postai irányítószám: 7754
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hárs József polgármester
Telefon: 69/368-900
E-mail: hivatal@boly.hu
Fax: 69/869-440
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boly.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: Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft.
Postai cím: Eperfás utca 3.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7628
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 72/538-253
E-mail: iroda@mecsek-aszfalt.hu
Fax: 72/538-254
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
Bóly-Szederkény kerékpárút építése
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
Bóly 960, 875, 874, 0181/3, 0183/11, 0183/6 hrsz
Szederkény: 09/1, 07/1, 05/7, 901/21, 06, 190/5 hrsz
NUTS-kód HU231
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: 2010/09/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Bóly-Szederkény kerékpárút építése:
1. Bóly közigazgatási területén a Nemzeti Közlekedési Hatóság KA/160/3/2010.
jogerős építési engedélye alapján:
- Közös gyalog- és kerékpárút: 1.677,56 m2
- Kétirányú kerékpárút: 1136,34 m2
- Zárt csapadékvíz csatorna építése: 276,4 m
2. Szederkényi közigazgatási területén a Nemzeti Közlekedési Hatóság
KA/682/1/2010. jogerős építési engedélye alapján: 1334,7 m2
3. 1 darab könnyűszerkezetes kerékpártároló Mohács Város Jegyzője
14031-9/2009 jogerős építési engedélye alapján: 30 férőhelyes
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233162-2

További
45233161-5
tárgyak:
45247130-0
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 60.000.000
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 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2010/11/24
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/05/23 (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
xHirdetménnyel 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

Nettó ajánlati ár (Ft)

75

Jótállás időtartama (hónap)

10

Előteljesítési napok száma (naptári nap)

5

Számlák vállalt fizetési határideje (naptári 10
nap)
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: 2010/07/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20928 / 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: 2010/10/08 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 26161 / 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):
A vállalkozó teljesítési határideje 2010. november 24. napjáról 2011. június
06. napjára módosul. A megrendelő részszámla benyújtására nem biztosított
lehetőséget, a változtatást követően egy darab 50%-os részszámla benyújtására van
lehetőség 2010/11/30 napján, amennyiben a teljesítés elérte az 50 %-os készültségi
fokot.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Tárgyi munkálatok megkezdése során a közműfeltárások eredményeként
kiderült, hogy az érintett területen elhelyezkedő azbesztcement anyagú ivóvíz
és csatornabekötő vezetékek állapota rendkívül elöregedett, rossz, továbbá
elhelyezkedésük miatt is a kerékpárút építése előtt kiváltásra szorulnak. A tervezési
és közmű egyeztetési fázisban a Bóly-Monyoród Viziközmű Kft.-nek nem állt
rendelkezésére mindezen információ, így előzetesen nem tudták jelezni, hogy az
ivóvíz és csatorna bekötő vezetékek cseréje szükséges a kerékpárút kivitelezési
munkák megkezdése előtt.
Az ivóvízvezeték cseréje az 5701. sz közút több helyen történő átfúrásával
valósítható meg, melyre a közútkezelőtől külön engedélyezett tervek alapján
november 10. napja előtt vagy március 15. napját követően lehet megvalósítani.
A tervek elkészítése és engedélyeztetése miatt a munkálatokra csak március

15. napját követően kerülhet sor, melynek időtartam várhatóan 21 naptári nap. A
Vállalkozó részére a munkaterület csak 2011/04/05 napjától biztosított. A vállalkozó
részére biztosított eredeti 62 napos teljesítési határidő figyelembevételével a
módosított teljesítési határidő 2011/06/06.
A résszámla benyújtására a Megrendelő lehetőséget biztosít, mivel a Vállalkozó
rajta kívül álló okból nem tudja a teljes kivitelezést elvégezni, a téli időszak miatt a
teljesítés időtartama nagymértékben elhúzódik. A Vállalkozót jelentős anyagi kár
érné a részszámla benyújtása nélkül.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/11/15 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/23 (év/hó/nap)

