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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK00601
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:
6. § (1) b.
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §ára:
55488820
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;
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 megküldésének napja:
2015.03.18
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kérie a hirdetmény ellenőrzését:

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek
közlése:

Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ

AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
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Hivatalos név:
Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:
Kossuth u. u 16.
Város/Község
Csopak

Postai
irányítószám:
8229

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
87/555272

Címzett:
Gál Róbert
Email:
gal@bfnp.hu

Fax:
+36 87555261

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A

NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
DélDunántúli Vízépítő Zrt. és Geotechnika’84 Vízés Csatornaépítő Kft.
Postai cím:
Bogyiszlói út 1. és Kossuth L. u. 59.
Város/Község
Szekszárd és Sióagárd

Postai
irányítószám:
7100

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:

Címzett:
Email:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
 (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány
használható) 
I.3.) AZ

AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 6.
§ (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.4.) FŐ

TEVÉKENYSÉG

I.4.1) KLASSZIKUS

AJÁNLATKÉRŐK
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[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[x] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.4.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ

AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos, trolibusz és
autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEOP3.1.2/2F/091120120014 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
"ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATONFELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN A VESZPRÉMI
MIKLÁDON VÍZILÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)
tárgyának)
[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

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

[]
Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye
Miklád
NUTSkód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/09/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés: a KEOP3.1.2/2F/091120120014 azonosító
számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balatonfelvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében vízilétesítmények
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 3
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 452472105

II.2) A

SZERZŐDÉS VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE
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A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket
kérjük megadni számokkal, az összes
szerződést, részt, meghosszabbítást és
opciót beleértve)
Érték: 38668190 Pénznem: HUF
II.3) A

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

[x]

[]

,

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (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: (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 Kbt. XIIXIII. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény
közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélküli
tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes
tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel
meghirdetett
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Időszakos előzetes
tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
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[ ] Előminősítési
hirdetménnyel
meghirdetett
meghívásos
[ ] Előminősítési
hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus
ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] A Kbt. 123. §a
szerinti, szabadon
kialakított eljárás

[ ] A Kbt. 123. §a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
szerinti eljárás az alábbiak
szerint:
[ ] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény
közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[x] Hirdetmény nélküli
tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos,
az eljárás első részében
nyílt

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos,
az eljárás első részében
meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos,
az eljárás első részében
hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos,
az eljárás első részében
hirdetmény nélküli
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti
eljárás

III.2) ÉRTÉKELÉSI

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

VAGY
[ ] Egyéb:

III.3)

HIVATKOZÁS

A

LEFOLYTATOTT

KÖZBESZERZÉSI

ELJÁRÁSSAL

KAPCSOLATOS

KORÁBBI

KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító
felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S 
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉszám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S 
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2150 / 2015 (KÉszám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/20 (év/hó/nap)
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IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti
szerződéses feltételt
[ ] igen [x] nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti
szerződéses feltételt is):
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés 42. pontjában foglalt
rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
Korábbi rendelkezés:
4.2.
A munkaterület átadását legkorábban a szerződéskötést követő egy héten belül
biztosítja a Megrendelő a Vállalkozó részére.
A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított egyszázötvenedik nap.
Új irányadó rendelkezés:
4.2.
A munkaterület átadását legkorábban a szerződéskötést követő egy héten belül
biztosítja a Megrendelő a Vállalkozó részére.
A teljesítés határideje: 2015.05.30.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2014. augusztus 28. napján a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a
Vállalkozási szerződés: a KEOP3.1.2/2F/091120120014 azonosító számú
"Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
területein” elnevezésű projekt keretében a veszprémi Mikládon vízilétesítmények
megvalósítása elnevezésű építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás
nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a a vállalkozási szerződést a
közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és
ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő
ajánlata szerint 2014. október 6. napján kötötték meg (továbbiakban: eredeti
szerződés).
1. A DélDunántúli Vízépítő Zrt., mint az M14 Konzorcium vezető tagja 2014.
november 27én írásban jelezte, hogy a Vállalkozási Szerződés 4.2. pontjában
foglalt határidőt akadályoztatottság miatt nem képesek tartani. Az
akadályoztatottság oka, hogy a munkaterület átvételét követően a megépített
vízvezető árkok nem képesek a megnövekedett vízutánpótlás és csapadék
hatására a vizet elvezetni, így a munkához szükséges száraz töltés alap nem
biztosított.
2. A DélDunántúli Vízépítő Zrt., mint az M14 Konzorcium vezető tagja a
kivitelezési véghatáridő 2015.05.30. napjára történő módosítását javasolta.
3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az alábbi indokokra
tekintettel nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésébe:
a) az akadályoztatás a szerződéskötést követően merült fel, a Felek által nem
voltak előre láthatóak a szerződéskötés időpontjában, az akadály bekövetkezése
egyik félnek sem felróható, az akadály felmerülése mindkét fél lényeges és jogos
érdekeit sértik; és
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b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő
javára változtatja meg, ugyanis a szerződésmódosítás a lehetetlenülés
körülményeit orvosolja; és
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre, ugyanis jelen
szerződésmódosítás a műszaki tartalmat nem érinti.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/03/09 (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért!
V.3) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
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