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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: VL Team Kft.
3180 Szécsény, Attila út 16.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/06/22 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Ipolytarnóci
Ősmaradványok Természetvédelmi Területen étterem építése 140 m2, ehhez
kapcsolódó eszközbeszerzés, pihenőhelyek kialakítása 78 m2, játszótér kialakítása
576 m2, valamint lombsétány kiépítése
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/03/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. VI.
fejezet szerint
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Nettó ajánlati ár
(60) Fizetési határidő (10) Késedelmi kötbér mértéke (10) Megvalósulási garancia
mértéke (10) Teljes körű jótállás időtartama (10)
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-3396/2009
közzétételének napja: 2009/03/09 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: Kérelem feladása: 2009. június 22.
közzétételének napja: 2009/06/22 (év/hó/nap)
4.a)



A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: igen
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): Nettó ajánlati ár: 103.926.000,- Ft-ról 96.005.300,- Ft-ra módosul
4.c)
A módosítás indoka: A Regionális Operatív Program Irányító Hatósága Ajánlatkérő
pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte, de csökkentett összegű támogatást
ítélt meg. Mivel Ajánlattevőnek a pályázati támogatáson túlmenően nem áll
rendelkezésére további anyagi erőforrás, valamint Ajánlattevő vállalta a szerződés
teljesítését a csökkentett összegű ellenszolgáltatás mellett is, így Ajánlatkérő
és Ajánlattevő a csökkentett összeg mértékének megfelelően csökkentette a
szerződéses árat.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/09/16 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: -
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetmény tartalmával
egyetértek: igen
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/01 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


