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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:
2015.05.26
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
HELYESBÍTÉS
I. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
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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@bfnpi.hu

Fax:
+36 87555261

Internetcím(ek) (adott esetben)
${propertyParams.internetAddress1} www.bfnpi.hu

II. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
(KÉszám/évszám): 4673/2015
III. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐBEN TÖRTÉNT
KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA:
2015/04/10 (év/hó/nap)
IV. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI
HATÁRIDŐ: (adott esetben)
(év/hó/nap)
V. A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSE ÉS A HELYES SZÖVEG:
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: 2015.07.31.
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
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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 2015.07.31. 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
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.
VI. A

HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA
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