A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3. SZÁMÚ
ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:
A jelentés tárgyát képező
időszak:

Kezdő dátum:

Záró dátum:

2011.02.22.

2011.07.31.

A projekt megvalósításának
tényleges kezdete és várható
befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2010.03.18.

A jelentés kitöltéséért felelős
személy:

Dudás György, igazgatóhelyettes

Telefon, fax:

36/411-581, 36/412-591

E-mail:

dudasgyz@mail.com, titkarsag@bnpi.hu

Várható befejezés dátuma: 2011.09.30.

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI
ELŐREHALADÁSÁRÓL,
KIEMELTEN
A
JELENTÉSTÉTELI
IDŐSZAKBAN
ELÉRT
EREDMÉNYEKRŐL!

-

Építés
Ebben az időszakban fejeződött be a kétéltűátjáró építése a 2504 sz. közút Bogácsi-tó
melletti szakaszán, és valósultak meg az építési munkák a 2505 sz. közúton, az
Oldalvölgyi tavaknál.
Sor került a madárvédelmi eszközök felszerelésére a Mezőkövesd – Eger-dél
szabadvezeték-szakaszon és leágazásain.
Közbeszerzések:
Lezajlott a „Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására szolgáló marketing és egyéb
szolgáltatások” végzéséhez kapcsolódó, és a felsőtárkányi kétéltűátjárók és terelők
létesítése tárgyában megismételt közbeszerzési eljárások.
PR:
A PR szerződés kötést követően indult a végrehajtás az óvodások részére szervezett
nyitórendezvénnyel 2011.06.16-án és 2011.07.19-i zárórendezvénnyel ért véget.
Projektmenedzsment:
Folyamatosan került ellátásra a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A jelentéstételi időszakban a projekttel kapcsolatosan két alkalommal, 2011.03.22-én és
2011.04.22-én nyújtottunk be változásbejelentést. Szerződésmódosításra nem került
sor.
A jelentéstételi időszakban 4.sz., 5.sz., 6.sz. és a záró 7. sz. kifizetési kérelmet
nyújtottuk
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!
A projekt tevékenységeinek ütemezése
2009

2010

A
megvalósítás
záró dátuma

2011

Projekt szintű tevékenység
4.
n.év
Vonalas létesítmények - Építési
munkák

1.
n.év

2.
n.év

Tervezett kezdete-befejezése

3.
n.év

4.
n.év

x

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények Projektmenedzsment
Vonalas létesítmények Közbeszerzési tanácsadó

Tervezett kezdete-befejezése
Tényleges kezdete-várható befejezése

Vonalas létesítmények Műszaki ellenőr

Tervezett kezdete-befejezése

X

X

x

x

x

2011.07.21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011.09.30.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011.09.30.

X

X
X

X

X

2011.07.21.

X

X

X

2011.07.21.

X

X

2011.07.31.

X

2011.07.28.

X

2011.07.19.

X
X

X
X
X

Tervezett kezdete-befejezése
Tényleges kezdete-várható befejezése

Vonalas létesítmények Kötelező tájékoztatás

Tervezett kezdete-befejezése

X

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények - Egyéb
sajátos technológia

Tervezett kezdete-befejezése

4.
n.év

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények Hatósági engedélyek

3.
n.év

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények - Mérnök
felügyelet
Tervezett kezdete-befejezése

2.
n.év

X

Tervezett kezdete-befejezése
Tényleges kezdete-várható befejezése

1.
n.év

X

X

Tényleges kezdete-várható befejezése

X

X

X

X

X

X
X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése
2009

2010

A
megvalósítás
záró dátuma

2011

Projekt szintű tevékenység
4.
n.év
Vonalas létesítmények – Kis
értékű tárgyi eszköz beszerzése

1.
n.év

2.
n.év

3.
n.év

4.
n.év

Tervezett kezdete-befejezése
Tényleges kezdete-várható befejezése

Vonalas létesítmények Közbeszerzés PR tevékenységre

Tervezett kezdete-befejezése

Tervezett kezdete-befejezése

X

X

X

X

Tervezett kezdete-befejezése

X

X

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények Beszerzés Szigetelő papucsok
felhelyezésére

Tervezett kezdete-befejezése

X

X

X

X

2011.05.13.

X

X

X

X

2011.06.20

X

X

X

X
X

X

2010.11.23.

X

2010.10.25.

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények –
Zárójelentés benyújtása és
összeállítása

4.
n.év

2010.03.18.

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények Beszerzés Műszaki ellenőrre

3.
n.év

X

Tényleges kezdete-várható befejezése
Vonalas létesítmények Közbeszerzés Békaátjárók
kivitelezésére

2.
n.év

X

Tervezett kezdete-befejezése
Tényleges kezdete-várható befejezése

Vonalas létesítmények Közbeszerzés
projektmenedzsmentre

1.
n.év

X

X

X

2011.05.20.
X

Tervezett kezdete-befejezése
Tényleges kezdete-várható befejezése

X
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MEGJEGYZÉS:
Szakmai beszámoló:
Építés, kivitelezés
A projekt keretében két helyszínen kétéltű átjárók építésére, egy nyomvonalon középfeszültségű vezetékek madárvédelmi
szigetelésére került sor.
Kétéltűátjárókat létesítettünk a 2504 sz. közút Bogácsi-tó melletti szakaszán. Összesen 1138 m hosszú terelőfal épült, a 14+824 –
15+732 jobb oldali és a szelvényezés szerinti bal oldalon a 15+492 – 15+732 szelvények között. A terelő falak magassága 50 cm,
anyaguk zsalukő, mely felülről fedkő elemekkel van lezárva. Az árok másik oldalát beton elemek, ill. a földmunkák során
kialakított rézsű alkotja. Ezen túl kb. 300 m hosszú földfalú árok- és csatorna kiásására került sor, elsősorban a tó felé eső
oldalon. Az út alatt 3 db átjáró kialakítására volt lehetőség, ebből 1 db már meglévő, de átalakításra szoruló alagút volt. Új
átereszek épültek a 15+219, és a 15+574 szelvényben 100x100 cm-es négyszög szelvényű beton keretelemek felhasználásával.
Az átereszek ki- és befolyási oldalán az árokmedret a terveknek megfelelően burkolattal látták el. További rácsok, kapuk és
különböző terelő elemek beépítése egészítik ki a létesítményt.
A 2505 sz. közúton, az Oldalvölgyi tavaknál összesen 254 m hosszú terelőfal épült, 180 m hosszban a szelvényezés szerinti
baloldalon és 74 m hosszban a jobb oldalon. Az elkészült terelőárkok összes hossza 296 m, ebből 76 m épült a jobb- és 220 m a
baloldalon. A terelő falak magassága ezen a helyszínen is 50 cm, anyaguk zsalukő. A terelőfal- és árok rendszer egyben a
csapadékvíz elvezetésére is szolgál.
A közút 9+855 szelvényében a meglévő 12 m hosszú 60 cm-es beton áteresz kitisztításra került. A be- és kifolyási oldalon 2 m2,
illetve 1 m2 felületen beton burkolat épült.
A közút 9+742 szelvényében a kétéltűek átvezetésére megfelelő 200 cm átmérőjű beton áteresz volt beépítve, amely az Imókőpatak vizét vezeti át az út alatt. A teljesen feltöltődött átereszt kitisztították. Az áteresz szelvényét a fenékszinten kibetonozták,
valamint a be- és kifolyási oldalon 2-2 m2 felületen beton burkolat épült. A közút jobb oldalán 9+750 és 792 m szelvénynél
ideiglenes mobil terelőfal került legyártásra. Ugyancsak ebben a jelentéstételi időszakban került sor a madárvédelmi eszközök
felszerelésére. A kiegészítésekre, átalakításokra került vezetékszakaszok a Bükk-hegység és peremterületei /HUNB10003/ és a
Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területek közt húzódnak. A madárvédelmi célú beavatkozásokra a Bükkhegység és peremterületei /HUNB10003/ és a Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területeken került sor. A
munkálatok részeként szigetelő és vezető burkolatok, madárkiülők, egyéb madárvédelmi szerelvények kihelyezése, oszlopfejszerkezet átalakítási munkák elvégzése zajlott. A Mezőkövesd – Heves-dél szabadvezeték-szakaszon és leágazásain (19. törzs)
Noszvaj, Szomolya és Bogács települések között: Érintett szabadvezeték hossza: 19 km.
A Mezőkövesd – Borsodgeszt szabadvezeték-szakaszon és leágazásain (15. törzs) Mezőkövesd, Bükkábrány, Tibolddaróc, Sály és
Borsodgeszt települések között: Érintett szabadvezeték hossza: 28 km.
Beszerzések, közbeszerzések:
A Kbt. előírásai és a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlott a teljes projektidőszakot felölelve. A közbeszerzésekkel
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kapcsolatos változások és engedélyeztetési eljárások jelentősen lelassították és megnehezítették a projektvégrehajtást.
PR tevékenység:
A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint minden vállalt tevékenység megvalósult.
Projektmenedzsment:
A projektmegvalósítás időszakában folyamatosan került ellátásra a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.
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3.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA
ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET
MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!
Tevékenyég száma, és
megnevezése

Eltérés oka

A közbeszerzési eljárás elhúzódása
miatt a szerződés teljesítése csak
később indulhatott el.
Vonalas létesítmények - Építési
A felsőtárkányi átjárók esetében a
munkák
tervek módosítása volt szükséges és
ehhez új közútkezelői hozzájárulást
kellett kérnünk.
A megkötött vállalkozói szerződés
Vonalas létesítmények alapján
a
teljesítés
2011.
Projektmenedzsment
szeptember 30-ával ér véget.
A tanácsadási tevékenység nem ér
Vonalas
létesítmények
- véget az eljárások lefolytatásával,
Közbeszerzési tanácsadó
hanem vonatkozik a hirdetmények
megjelentetésére is.
Vonalas
ellenőr

létesítmények

-

Műszaki

-

A
KSZ
jelentésen
keresztüli
értesítése,
változásbejelentés
benyújtása.

További lépéseket nem igényel.
A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése, közbeszerzési szerződés
módosítása.

Az építési tevékenység elhúzódása A KSZ jelentésen keresztüli
miatt a műszaki ellenőri tevékenység értesítése, változásbejelentés
is értelemszerűen hosszabbodik.
benyújtása.

Az építési tevékenység elhúzódása
Mérnök miatt a mérnök felügyeleti (tervezői
művezetés)
tevékenység
is
értelemszerűen hosszabbodik.
Az építési tevékenység elhúzódása
miatt
a
hatósági
engedélyek
Vonalas létesítmények - Hatósági
(közútkezelői
hozzájárulás
a
engedélyek
beruházás lezárultával) kiadása is
értelemszerűen későbbre kerül.
Az ajánlatok bekérése későn indult
el az ÉMÁSZ ZRt-vel történő
Vonalas létesítmények - Egyéb egyeztetések elhúzódása miatt.
sajátos technológia
A beszerzett eszközök felszerelése
előtt
újabb
felmérést
kellett
végeztetnünk.
A közbeszerzési eljárás elhúzódása
Vonalas létesítmények – Kis értékű
miatt a szerződés teljesítése csak
tárgyi eszköz beszerzése
később indulhatott el.
A vonatkozó első eljárást vissza
kellett vonnunk, míg a második
Vonalas
létesítmények
eljárás előkészítése adminisztratív
Közbeszerzés PR tevékenységre
okok miatt csak 2011. márciusában
indulhatott.
A
Felsőtárkányi
békaátjáró
kivitelezésére
kiírt
első
részajánlattételi eljárás sikertelen
volt, az új eljárás kiírása késedelmet
Vonalas
létesítmények
szenvedett, a módosított tervekhez
Közbeszerzés
Békaátjárók
szükséges engedélyek megszerzése
kivitelezésére
miatt, így a tevékenység csak
később indulhatott meg. Ráadásul az
eljárás
engedélyeztetése
is
elhúzódott.
Az
oszlopok
átalakításához
kapcsolódó anyagbeszerzést meg
kellett
várnunk,
ezzel
a
Vonalas létesítmények - Beszerzés beszerzéssel. Mivel modernebb és a
Szigetelő papucsok felhelyezésére
korábban
elvégzett
felméréshez
képest eltérő architektúrájú cég
termékei lettek a nyertesek, ezért a
szakaszok ismételt, felmérése és a
Vonalas létesítmények
felügyelet

Tervezett/megtett
lépések

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése, változásbejelentés
benyújtása.
A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése.

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése, változásbejelentés
benyújtása.

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése.
A
KSZ
értesítése.

jelentésen

keresztüli

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése, változásbejelentés
benyújtása.

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése.
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szerelési
átalakítási
feladatok
ismételt pontosítása volt szükséges.
A nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötését
további
ÉMÁSZ-szal
történő egyeztetésekhez kötötte.
A bogácsi átjárók építése során
havaria helyzet miatt meg kellett
hosszabbítanunk a kivitelezést és a
kapcsolódó
tervezői
művezetési
szerződés
is
hosszabbodott.
Ráadásul
tervezői
művezetés
Vonalas létesítmények - Mérnök
keretében a terveket a havaria
felügyelet
helyezettel
érintett
szakaszon
módosítani
kellett,
ezt
pedig
engedélyeztetni.
A felsőtárkányi munkálatok csúsztak
ezért értelemszerűen a felügyelet is
csak később indulhatott.
A közbeszerzési eljárás elhúzódása
Vonalas létesítmények - Kötelező
miatt a szerződés megkötése és
tájékoztatás
teljesítése csak később indulhatott.
A
beszerzés
lezárást
biztosító
szerződéskötés elhúzódott, mivel
Vonalas létesítmények - Beszerzés
megváltozott a műszaki ellenőrökre
Műszaki ellenőrre
vonatkozó
VM
által
előírt
szerződéskötési szabályrendszer.

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése.

A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése.
A KSZ jelentésen keresztüli
értesítése.

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT
SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!
Kiinduló
érték
Monitoring
mutató
megnevezése

Természetvédel
mi szempontból
átalakított
vonalas
létesítmény
hossza

Mutató
mértékegysége

km

A
A
jelentést jelentést
ételt
ételi
megelőző időszakb
időszak
an elért
kumulált változás
értéke

A
Szerződésjelentést ben vállalt
ételi
célérték
időszakig
(2011
számított
évre)
kumulált
érték

(1)

(2)

(3)

(4=2+3)

(5)

0

0

48,4

48,4

48,4

MEGJEGYZÉS:
A megadott hossz az alábbi komponensekből áll:
A Mezőkövesd-Sály szakasz megközelítőleg 19km.
A Mezőkövesd-Eger-dél szakasz megközelítőleg 28 km.
Bogácsi átjárók esetében a 14-824 – 15-732 km között épült terelőfal, illetve további 50men történt árokprofilozás: 0,954 km
Felsőtárkányi átjárók esetében: 9+ 567 – 9 + 967 km között: 0,400 km
Összesen: cc 48,4 km
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5. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!
5.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:
1.Tevékenység

2.Közbeszerzés köteles?
(igen/ nem)

3.Ha nem közbeszerzés. köteles, miért nem?

Vonalas létesítmények - Építési
munkák

igen

Vonalas létesítmények –
Projektmenedzsment

igen

Vonalas létesítmények Közbeszerzési tanácsadó

nem

Vonalas létesítmények - Műszaki
ellenőr

nem

Vonalas létesítmények - Mérnök
felügyelet

nem

Vonalas létesítmények - Kötelező
tájékoztatás

igen

Vonalas létesítmények - Egyéb
sajátos technológia

nem

Vonalas létesítmények Kisértékű tárgyi eszköz
beszerzése

igen

Vonalas létesítmények Közbeszerzés
projektmenedzsmentre

nem

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

Vonalas létesítmények Közbeszerzés PR tevékenységre

nem

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

Vonalas létesítmények Közbeszerzés Békaátjárók
kivitelezésére

nem

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

Vonalas létesítmények Beszerzés Műszaki ellenőrre

nem

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

Vonalas létesítmények Beszerzés Szigetelő papucsok
felhelyezésére

nem

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
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A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
5.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:
1.Tevékenység

2.Közbeszerzés
tárgya

3.Milyen
értékhatár szerint
közbeszerzés
köteles?

4.Ajánlati
(részvételi,
ajánlattételi)
felhívás
megjelenése
(tervezett)
dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

5.Indult
jogorvoslati
eljárás?
(igen/
nem)

6.Ha
indult,
született
elmarasztaló
döntés?
(igen/ nem)

7.Szerződéskö
tés (tervezett)
dátuma

8.Szerződés
összege

3.000.000 Ft
+ ÁFA
(21.610.000
Ft + ÁFA a
teljes
szerződés
tekintetében)

9.Szerződésben vállalt
utolsó teljesítési
határidő
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

10.A
teljesítési
határidő
összhangb
an van a
támogatási
szerződés
határidejév
el?
(igen/
nem)

2011.09.30.
(jelen projekt
tekintetében)
(2013.03.31. a
teljes szerződés
tekintetében)

Igen

2010.11.24.

Igen

-

-

-

12.365.000
Ft

2011.07.20.

igen

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment
feladatok ellátása

Nemzeti
értékhatárt elérő
általános
egyszerű eljárás

Beszerzés

Szigetelőpapucso
k beszerzése

Nemzeti
értékhatárt elérő
általános
egyszerű eljárás

2010.09.06.

Nemzeti
értékhatárt elérő
általános
egyszerű eljárás

2010.09.06.

Nem

-

Eredménytelen
eljárás

Nemzeti
értékhatárt elérő
általános
egyszerű eljárás

2011.05.17.

Nem

-

2011.06.20.

Nemzeti
értékhatárt elérő
általános
egyszerű eljárás

2010.09.06.

Nem

-

2010.10.27.

31 933 240.+ ÁFA

2011.06.30.

Igen

Kbt. VI. fejezet
szerinti általános
egyszerű eljárás

2010.09.06.

Nem

-

Az eljárást
vissza kellett
vonnunk a
pontatlan

-

-

-

Kivitelezés

Békaátjárók
kivitelezése
I. rész:
Felsőtárkány
Békaátjárók
kivitelezése

Kivitelezés

Kivitelezés

I. rész:
Felsőtárkány
Békaátjárók
kivitelezése
II. rész: Bogács

PR

Tájékoztatási
feladatok ellátása

2010.01.25

Nem

-

2010.03.18.

Nem

-

2010.10.26.

15.182.197
Ft
+ ÁFA

+ÁFA
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A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
kiírás és a
feltételek
megváltozása
miatt.
640.000 Ft

PR

Tájékoztatási
feladatok ellátása

Kbt. VI. fejezet
szerinti általános
egyszerű eljárás

+ÁFA
2011.03.24.

Nem

-

2011.05.13.

(3.000.000
Ft + ÁFA a
teljes
szerződés
tekintetében)

2011.07.31

igen

5.2.A. SZERZŐDÉSKÖTÉS BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység

Közbeszerzés

Kivitelezés

Mérnöki feladatok
Mérnöki feladatok

2.Beszerzés
tárgya

Közbeszerzési
feladatok
ellátása
Szigetelő
papucsok
felszerelése
Műszaki ellenőri
tevékenység
ellátása
Tervezői
művezetés

3.Milyen
eljárás?

4.Ajánlati
(részvételi,
ajánlattételi)
felhívás
megjelenése
(tervezett)
dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

5.Indult
jogorvoslati
eljárás?
(igen/
nem)

6.Ha
indult,
született
elmarasztaló
döntés?
(igen/ nem)

7.Szerződéskötés
(tervezett)
dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

8.Szerződés
összege

9.Szerződésben
vállalt utolsó
teljesítési
határidő
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

10.A
teljesítési
határidő
összhangban
van a
támogatási
szerződés
határidejével?
(igen/ nem)

3 árajánlat
bekérése

2009.12.16.

Nem

-

2009.12.21.

2.350.000 Ft
+ ÁFA
+hirdetményi
díjak max
1 600 000 Ft
+ /Áfa

3 árajánlat
bekérése

2011.04.06.

Nem

-

2011.05.20.

4.592.000Ft
+ ÁFA

2011.07.20.

igen

3 árajánlat
bekérése

2010.03.26.

Nem

-

2010.10.25.

1 700 000 Ft
+ Áfa

2011.04.30.

igen

Ajánlattételi
felhívás

2010.07.27.

Nem

-

2010.10.18.

400 000 Ft +
ÁFA

2011.04.30.

igen
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igen

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
5.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:
1.
Tevékenység

2.Közbeszerzés
tárgya

3. Szerződésmódosítás tartalma

4.
Módosítással
szerződés
összege
nőtt?
(igen/ nem)

5. Ha nőtt,
indult
kiegészítő
közbeszerzési.
eljárás?
(igen/ nem)

6. Ha nem indult, miért nem?

5.3.A. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS NEM KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ESETÉN:

1. Tevékenység

2.Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés

Közbeszerzési
feladatok ellátása

3. Szerződésmódosítás tartalma

Közbeszerzési díjak és hirdetmény
átalánydíjas kezelése

4. Módosítással
szerződés
összege nőtt?
(igen/ nem)

5. Ha nőtt,
indult
kiegészítő
közbeszerzési.
eljárás?
(igen/ nem)

nem

nem
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6. Ha nem indult, miért nem?

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
6. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!

*A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
A „Kedvezményezettek
tájékoztatási
kötelezettségei” című
dokumentumban foglalt
kommunikációs tervek közül
melyiket valósítja meg?

Igen

Nem

I. kommunikációs csomag

X

II. kommunikációs csomag

X

III. kommunikációs csomag

Célér
ték
(db)

Előző jelentés
időpontjában
érvényes
érték

A jelentés
készítésének
időpontjában
érvényes
érték

4

2

4

Határidő
Tervezett

Valós

4

2010.11.01.

2011.06.05

0

4

2011.07.31.

2011.07.22

Eredményt
igazoló
dokumentum

X

IV. kommunikációs csomag
V. kommunikációs csomag

X
X

„A” típusú hirdetőtábla
„B” típusú hirdetőtábla

X
X

Tájékoztatási tábla „C” típus

X

Emléktábla „D” típus

X

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)
Televízió
Rádió
Internet

C tip. táblák
fénykép
D tip. táblák,
fénykép

X
X
X
X
Fényképek,
sajtóanyag
Jelenléti ív, fényképek, meghívó

Nyitórendezvény

X

1

0

1

2011.05.01.

2011.06.16

Záró-rendezvény

X

1

0

1

2011.07.31.

2011.07.19

1
1
750

0
0
0

1
1
750

2011.07.31.

2011.07.19

Sajtómegjelenések

2011.07.31.

2011.07.19

sajtóközlemény

2011.07.31.

2011.07.18

kiadvány

1

0

1

2011.07.15.

2011.07.26

Alolda

1

1

0

2011.07.31.

2011.07.26

Egyéb rendezvény, konferencia
Sajtótájékoztató
Sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
PR-film
Önálló internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy
aloldal)
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
DM-levélkampány
Telemarketing
Közvélemény-kutatás
Reklámtárgy
Egyéb: Fotódokumentáció

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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fotódokumentáció,

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Tájékoztatási tevékenység bemutatása

A vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklését célzó program PR tevékenységének fő elemei:
„C” típusú Tájékoztatási tábla 4db, 4 helyszínen:
–
Felsőtárkány Oldalvölgyi tavak elágazás, 2504. sz. út útfél
–
BNPI központi épület
–
Bogács Önkormányzat
–
Sály Önkormányzat
„D” típusú Emlékeztető tábla 4db 4 helyszínen:
–
Felsőtárkány Önkormányzat
–
BNPI központi épület
–
Bogács Önkormányzat
–
Sály Önkormányzat
Nyitórendezvény
1db Felsőtárkány, 2011.06.16.
- Óvodások részvételével zajló, nem hagyományos, játékos nyitórendezvény.
Zárórendezvény1 db Felsőtárkány, 2011.07.19.
- Egész napos „Békakonferencia” nemzeti parkok részvételével, délelőtt projektet bemutató előadásokkal.
Sajtótájékoztató
- Zárókonferencia alatt folyamatos sajtó tájékoztatás
Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)
- Zárókonferenciához kapcsolódóan
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás):
- 750 db a4-es méretű leporello készítése, a projekt bemutatása, felsőtárkányi látógatóközpontba szállítva
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal
- Internetes aloldal a projekt eredményeinek bemutatásával
Fotódokumentáció

-

A projekt megvalósítását nyomon követő, fotódokumentáció készítése

Az elért eredmények a csatolt CD-n kerültek bemutatásra.
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A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!
Kiindulási
érték
Szempont megnevezése
és száma

Kötelező esélyegyenlőségi
statisztikák megadása

Mértékegység

A
jelentéstét
eli időszak
zárónapjá
n aktuális
érték

A projekt
fenntartási
időszak
végére
várható
érték

Évente benyújtandó külön nyilatkozat alapján.

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN
MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:
A szempont megnevezése és száma

A megtett intézkedés rövid leírása

2.
Esélyegyenlőségi
terv
(foglalkoztatási
ET)
meglétének elvárása a beszállítóktól
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy
közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart
évente (I/N)
30. A megvalósításban közhasznú programelem is
tervezett.

A
beszállítótól
erre
szándékozunk bekérni.

vonatkozó

nyilatkozatok

Esélyegyenlőségi képzés tartása 2011.01.07-én,19-én,
20-án és 21-én.
A BNPI 2010. évi közmunkaprogramja 2010.
januárjában
indult
el.
A
megvalósítás
során
közmunkások részt vettek a projektterületen zajló
békamentésekben és a már meglévő átereszek
környezetét igyekeztek megtisztítani. A 2011. évi
közmunkaprogram terhére a vállalkozó a vállalkozói
szerződésében rögzített módon a tereprendezéshez
vett igénybe közmunkásokat, illetve a már elkészült
bogácsi átjárók karbantartásában vettek részt.

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése
és száma

43. Összes keletkezett hulladék
mennyiségének csökkentése

Mértékegység

Kiindulá
si érték

m3

3094

A
jelentéstét
eli időszak
zárónapján
aktuális
érték
-

A projekt
fenntartási
időszak
végére
várható
érték
1835

Rövid ismertetés
A hulladékcsökkentés tervezett módja az RMT-ben leírtak szerint fog történni, a számítás módja a gondos és
gondatlan kezelés közötti különbség, a kivitelezőktől kapott adatok alapján történik. A projekt megvalósítása
kapcsán a békaátjárók kivitelezése során a két beruházási helyszínen értelmezendő ez az érték, a kivitelezés során
keletkező építési törmelék vonatkozásában. Ezen hulladék gondos és gondatlan kezelése közötti különbséget
számítjuk a kivitelezést végző vállalkozóval.
Hulladék elsősorban a projektterület mellett, az építkezés első lépéseként jelentkező bozót és cserjeírtás során
keletkezett. A kitermelt földet helyben tömörítéssel használták fel, míg Bogácson egy újonnan kialakuló vizes
élőhely közelében az élőhelykialakítás részeként deponálták a kitermelt földet. A kismértékben jelentkező egyéb
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A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
építési hulladékot a vállalkozó a szerződéses hulladékátvevő helyre szállítatta el.

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:
A szempont megnevezése és száma
A megtett intézkedés rövid leírása
Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás
során
35. Újrahasznosított papír használata az irodai és
nyomdai munkák során
Kötelező szempontok: zöld beszerzés, kivitelezés
járulékos környezetterhelésének minimalizálása,
környezettudatos rendezvénykörülmények

Zöld civil partner: Magyar Madártani Egyesület
Bükki helyi Csoport, korábban kötött partnerségi
megállapodás
Újrahasznosított papír vásárlása
Teljesítése folyamatosan.

9. KÉRJÜK, ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!
Ellenőrzés
időpontja
ÉÉÉÉ.HH.NN.
ÉÉÉÉ.HH.NN.
ÉÉÉÉ.HH.NN.

Ellenőrző
szervezet

Megtett intézkedések

10. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
(csatolandó mellékletek)

Igen
(db)

1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok
(amennyiben vonatkozik Önre)

Nem
X

a) Közbeszerzési ajánlati felhívások
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat
d) Közbeszerzési eljárások összegezése
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek
jelentését igazoló dokumentumok

2

3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített
intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)

X

4., „Építsd magad” nyilatkozat

X

MEGJEGYZÉS:

Csatolt tájékoztatással kapcsolatos dokumentumok:
1 db CD
1 db tájékoztatási csomag
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A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

11. NYILATKOZAT
Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában nyilatkozom:
-

a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

-

a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten
vannak nyilvántartva.

Kelt: Eger, 2011.07.29.
……….……………………………………..
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője
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