1. oldal, összesen: 6 oldal
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2.
§-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:
Kbt. 22. § (1) bekezdés b) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. Harmadik rész, VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás
a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:
40 M HUF (mindkét részt tekintve)
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem
kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/01/07
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
AK01361
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító
szám:
l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. §
(5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
Egyéb közlemény:
A hirdetmény feladásának költségét a CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt. (4027 Debrecen, Csigekert u. 75.) fedezi,
melynek adószáma: 21971985-2-09.
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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:
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:
Sánc u. 6.
Város/Község
Eger
Kapcsolattartási pont(ok):
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Postai irányítószám:
3304

Ország:
HU
Telefon:
36/411-581

2013.03.28.

2. oldal, összesen: 6 oldal
Címzett:
Veres Péter
E-mail:
veresp@bnp.kvvm.hu

Fax:
36/411-581

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
RO-LY BAU Kft.
Postai cím:
Bem út 43.
Város/Község
Cserépfalu

Postai irányítószám:
3413

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
49/423-224

Címzett:
E-mail:
nb@rolybau.hu

Fax:
49/423-224

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

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
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[x] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
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[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kétéltű átjárók és terelők létesítése (Bogács)
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) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

c) [ ] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd
a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Bogács 0109/11 hrsz.

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/10/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Bogács 0109/11 hrsz. (2504. sz. közút)
1148 m hosszon 50 cm magas zsalukő betonterelő elemek kihelyezése az út jobb és bal oldalán
(Szelvényezés szerinti jobb oldalon: 14+824 – 15+732 szelvények között, Szelvényezés szerinti bal oldalon:
15+492 – 15+732 szelvények között)
Meglévő áteresz tisztítása, átalakítása 200x060 cm (2504 sz. közút 14+970 szelvényben)
Áteresz beépítése 100x100 cm (2504 sz. közút 15+ 219 szelvényben)
Áteresz beépítése 100x100 cm (2504 sz. közút 15+574 szelvényben)
Ideiglenes terelő elemek beszerzése acél sínek közé szerelhető (2504. sz. közút bal oldalán 15+663
szelvénynél, 4 m, terelőelem árkokban 15+682 szelvényben bal és 15+732 szelvényben jobb oldalon)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45221200-4

További tárgy(ak) 45112700-2
90641000-2
II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 31930240 Pénznem: HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

[x]

[],

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/10/27 (év/hó/nap)
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)
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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? [ ] igen [ ] 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

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ] a következő részszempontok alapján

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: 2010/09/06 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25276 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
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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: 2010/11/01 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30763 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? [ ] igen [x] nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.2. pont tekintetében
Eredeti:
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlat-kiírási dokumentáció (a továbbiakban:
Dokumentáció), beleértve annak minden mellékletét és a vállalkozó ajánlata tartalmazza.
Módosított:
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlat-kiírási dokumentáció (a továbbiakban:
Dokumentáció), beleértve annak minden mellékletét, a vállalkozó ajánlata és az 1. sz. szerződésmódosítás
Preambulumában említett módosított közútkezelői hozzájárulás tartalmazza.
1.4. pont tekintetében
Eredeti:
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység hatósági engedélyköteles
tevékenység. A megrendelő a hatósági engedélyeket a Dokumentáció részeként a vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
Módosított:
–
2.6. pont tekintetében
Eredeti:
A szerződés teljesítésének időpontja: 2010. december 31.
Módosított:
A szerződés teljesítésének időpontja: 2011. június 30., azzal, hogy békavonulás ideje alatt a munkavégzést fel kell
függeszteni.
4.1. pont tekintetében
Eredeti:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót
összesen nettó 31.933.240,- Ft, azaz nettó harmincegymillió-kilencszázharmincháromezer-kettőszáznegyven forint
vállalkozási díj illeti meg.
Módosított:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót
összesen 31.930.240,- Ft + áfa, azaz harmincegymillió-kilencszázharmincezer-kettőszáznegyven forint + áfa vállalkozási
díj illeti meg.
4.2. pont tekintetében
Eredeti:
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a
megrendelőt terheli. Szerződő Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett Áfa alany, és
egyiküknek sincs az Áfa törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet
folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.
Módosított:
–
5.2. pont tekintetében
Eredeti:
A részszámla összege nem haladhatja meg a szerződés ár 50%-át.
A részszámla összege: nettó 15.966.620,- Ft, azaz nettó tizenötmillió-kilencszázhatvanhatezer-hatszázhúsz forint.
A végszáma összege: nettó 15.966.620,- Ft, azaz nettó tizenötmillió-kilencszázhatvanhatezer-hatszázhúsz forint.
Módosított:
A részszámla összege nem haladhatja meg a szerződés ár 50%-át.
A részszámla összege: 15.965.120,- Ft + áfa, azaz tizenötmillió-kilencszázhatvanötezer-egyszázhúsz forint + áfa.
A végszáma összege: 15.965.120,- Ft + áfa, azaz tizenötmillió-kilencszázhatvanötezer-egyszázhúsz forint + áfa.
6.54. pont tekintetébe
Eredeti:
–
Módosított:
A békavonulás ideje alatt a megrendelő részéről természetvédelmi művezetést kell kérnie a vállalkozónak. A vonulás
megkezdését és végét az építési naplóban kell rögzíteni. Amennyiben a vállalkozó felvonulása a békák vonulását
akadályozza, úgy a felvonulási területet olyan állapotba kell hozni, hogy a biztonságos vonulás feltételei adottak
legyenek.
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IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosításra több okból kerül sor. Az egyik ok a szerződés (kivitelezés) műszaki tartalmához kapcsolódik.
1. 2010. november 22-én heves esőzések voltak Bogács külterületén, a beruházás helyszínén. Ezek eredményeképpen a
2504. sz. út 15+382 és 15+574 (3. sz áteresz) szelvényei között a szelvényezés szerinti jobb oldalon (domb felőli oldal)
a helyreállított útárokba a partfal (rézsüfal) három helyen, 10-15 m hosszon beszakadt. A műszaki ellenőr a kivitelezést
ezen a szakaszon másnap leállította és tervezői útmutatást valamint közútkezelői egyeztetést javasolt.
A folyamatos kedvezőtlen időjárási körülmények között és az extrém csapadékmennyiségnek köszönhetően a következő
napokban a helyzet tovább romlott, nőtt a beszakadások száma, mértéke (az út padkától számított 20-25m-es
távolságban is keletkeztek súvadások), valamint az árok feltöltődése is folytatódott.
A tervezői, közútkezelői helyszíni bejárások december 11-re fejeződtek be. Az ezek nyomán született módosított
dokumentációk benyújtása december 23-án történt meg, a vonatkozó módosított közútkezelői hozzájárulás kiadására
2010. december 30-án került sor. Ennek nyomán 2504. sz. út 15+407 és 15+574 (3. sz áteresz) szelvényei között, a
szelvényezés szerinti jobb oldalon (domb felőli oldal), nem az eredetileg tervezett kétéltű terelőárok kerül kialakításra,
hanem a módosított közútkezelői hozzájárulás szerinti terelőfal.
2. A 15+219 (2. sz. áteresz) szelvénytől a tó felé 23 m hosszon szivárgó cső kerül kihelyezésre, mivel csak így
biztosítható, hogy az út árok a csapadékvíz-szállító képességét teljesen visszanyerje.
3. 15+438 és 15+657 szelvények között, a szelvényezés szerinti bal oldalon (tó felőli oldal), az eredetileg tervezett
árokprofil – az árok mélységének változása miatt – áttervezésre került. A vízelvezetés ilyen jellegű megoldására azért
volt szükség, mert a korábban tervezett víz mennyiségétől jóval nagyobb mennyiségű jelent meg az árokban, főként a
szivárgó vizek okán. Ezek elszivárogtatására és ülepítésére azok mennyisége miatt már nem nyílt lehetőség, így a vizet
gravitációs úton kellett elvezetni.
A szerződésmódosítás további indokai:
Az eredeti közútkezelői hozzájárulás értelmében munkavégzés november 15-ig végezhető, annak 2010. november 15-i
módosítása értelmében pedig addig, amíg az időjárás nem követeli meg a téli útüzemeltetést, de legkésőbb december
20-ig. Hóesés, erős fagy esetén a közúton történő munkavégzést fel kell függeszteni. 2010. december 13-án délután a
térségben olyan havazás indult el, amely a további munkavégzést lehetetlenné tette, így a kivitelező a munkavégzést a
közútkezelői hozzájárulás értelmében az időjárás javulásáig felfüggesztette. Emellett a fenti módosított műszaki
tartalom megvalósításának időigényére való tekintettel is a szerződés teljesítésének időtartamát a felek
meghosszabbították, mely meghosszabbított határidő kijelölésében azt is figyelembe vették, hogy a kivitelezés ezen
meghosszabbított időtartamára eső békavonulás során a kivitelezést a vállalkozónak szünetelnie kell.
Emellett a megrendelő 2010. december 22-én kapta kézhez az APEH állásfoglalást, melyben kifejti, hogy az ún.
közútkezelői hozzájárulások, melyeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyes megyei igazgatóságai adtak ki, nem
minősülnek építési engedélynek, így jelen szerződés esetében az ún. fordított áfás megoldás nem alkalmazható. A
szerződésmódosítás egyébként alkalmat ad arra is, hogy az árban és a részszámlákban szereplő elírásokat a megrendelő
(ajánlatkérő) korrigálja.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/12/30 (év/hó/nap)
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/01/07 (év/hó/nap)
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