Közbeszerzések Tanácsa - Föoldal

1

Page I of 4
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Általános keresés:

Kőznrmzásat
TANÁCSA
• Közbeszerzési Értesitő
Kiválasztott ~aps?ám
Legutolsó 5 lapszám

~ Általános keresés

Lapszám keresése Keresés a hirdetménvekben

~20l1/hl3Iapszám
2011/112. lapszám
2011/Ill. taoszám
1Í12011/llO. lapszám

1! 2011/109. lapszám

J
Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma:
2010 / 131
Ajánlatkéró:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nyertes ajánlattevö:
Gózon János Vállalkozó
Teljesítés helye:
Apaj Község, Kisapaji-rét
Beszerzés tárgya:
Építési beruházás
Eljárás fajtája:
Építési beruházás
Hirdetmény típusa:
tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
CPV kód:
45112710-5; 45248 100-8
Közzététel dátuma:
2010/11105i
Iktatószám:
3007212010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidó:
Ajánlatkérő típusa:
Központi szintű
Ajánlatkéró fö tevékenységi köre:
Környezetvédelem
Rövid tartalom:
szerzódés módosítása - Kisapaji —rét természeti értékének visszaállitása
Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
5.melléklet az 5/2009. (111.31.) IRM rendcletltez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Kőzbeszerzések Tanácsának Hivatalos LapjalO24 Budapest, Margit krt. 85.
Fax:06 13367751,0613367757
E-mail: hirdetmeny(üjkozbeszerzesck-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KE nyilvántartási szám_______________
I. SZAKASZ: A SZERZODÉS ALANYAI
1.1) Az ajánlatkérőként szerzödő fél neve és címe
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Postai Cím: Liszt Ferenc u. 19.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Vajna Taissásné igazgató
Telefon: 76/482-611
E-mail: tílkarsag~kophu
Fax: 76/481-074
Az ajánlatkéró általános címe (URL): www.knp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
—---—-------.---(E szakaszbót szükség esetén több példány használható)
t.2) A nyertes ajánlattevöként szerzódó fél neve és címe
Hivatalos név: Gózon János Vállalkozó
Postai cím: Kossuth Lajos u. 22.
Város/Község: Dunapataj
Postai irányítószám: 6328
Ország: IIU
Kapcsolattartásí pont(ok):
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Címzett: Gózon János
Telefon: (78) 425 218
E-mail: Fax (78) 425 218
Az ajánlattevö általános címe (URL):
—---—
(E szakaszból szükség esetén több példány használható)
3.3.) Az ajánlatkérö típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet ~Kbt. 22. (2) bek., 241. b)—c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
1.4.) Az ajánlatkérö tevékenységi köre
1.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérök esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidö, kultúra és vallás
X Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek

—

Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
1.4.2) A Kbt. V. fejezete/VIt. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. * (1) bek. a) pont]
Gáz—és hűenergia termelése, szállítása és elosztása
~Kbt. 163. * (1) bek. a) pont]
Földgáz és köolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tűzelöanyagok feltárása és kitermelése
[Kbl. 163. (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
(Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
~Kbt. 363. (1) bek.c) pont]
Repülötéri tevékenység
(Kbt. 163. (1) bek. bb) pont]
Kikötúi tevékenységek
[Kbt. 363. (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. * (1) bek. d) pont]
IL SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
lt.l) Meghatározás
11.1.1) Az ajánlatkérö általa szetzödéshez rendelt elnevezés
Kisapaji —rét természeti értékének visszaállítása.
11.1.2) A szerzödés típusa, valamint a teljesités helye (Csak azt a kategúriát válassza — építési berttházás,ánjbeszerzés vagy szolgáltatás —,amelyik
leginkább megfelel a szerzödés vagy a közbeszeizés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
X Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelöen
~ koncesszió
A teljesítés helye
Apaj Község, Kisapaji-rét
NUTS-kúd HUIO2
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lizing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációjaiEgyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
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Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1—27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesltés helye
NUTS-kód
11.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 20 10/08/10 (év/hó/nap)
11.1.4) A szerzödés tárgya és mennyisége
Vonalas létesítmények megszüntetése: Felszámolásra kerülő vonalas tőtdművek Összes hossza a projekttel érintett 12,1957 km2 területen 26823 m,
becsült megmozgatandó össz[érfogatuk 25 624 m3.
Felhagyott, pontszerű létesitmények rekultiváeiója:
- A homokbánya, betöttendő szániitott térfogata 3600 m3.
- Ivadéknevelő halastavak. Kalkulált fötdmunkája 7560 m2-en 2S08 m3-nyi területrendezés, tömörités (egyrétegű).
- Kisapaj felszámolt és lebontott gazdasági területen fellelhető (Attami Gazdaságjuhászata) 487 m3 sitt-, tégla-és beton törmelék etszáltitása.
4db vizvisszatartó tiltós átereszek építése.
11.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kieeészító szójeeyzék
Fő tárgy;
45112710-5
További tárgyak: 45248t00-8
11.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(~A szerződés szerinti összértéket kéijük megadni, az összes szerződést, részt és opeiót beleértve)
Ették (arab számmal) 68419920
Pénznem HUF
AFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)‚
11.3) A szerződés idötartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2010/10/II (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevóként szerzódő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
Ill. SZAKASZ: ELJÁRÁS
111.1) Az eljárás fajtája
111.1.1) Az eljárás fajtája
111.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251.
Nyílt
Meghivásos
Gyorsított meghivásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
111.1 - 1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghivásos
Idöszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghivásos
Elöminösitési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Idöszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdelménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
111.1 - 1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
x Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménoyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
111.2) Birálati szempontok
111.2.1) Birálati szempontok (csak a megfelelöt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgállatás
VAGY
Az összességében legelönyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Ajánlatí ár (nettó Ft)
5
Jótállási idő (hónap)
4
Teljesítési határidő (nap)

(3) bek. szerinti eljárást]
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Helyreállítási óvadék mérléke (Ft)
Garanciális javítási igényre reagálási idő (óra) 3
111.3) Hivatkozása lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekreltájékoztatásra
111.3.1) Hivatkozása lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ES I VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 20 10/06/28 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KE-ben: 15352/2010 (KE-szám/évszám)
111.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén sz ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Küztieszeizési DöHtübizuttság lájékuzlalásáttak
napja
Dátum: (év/hó/nap)
111.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: IS ES/VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/08/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KE-ben: 22498 / 2010 (KE-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.l.l)
A szerződés módosítása érint-e birálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV. 1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
I. A Megrendelő a jelen szerződés-kiegészítés aláírásával egyidejüleg átadja a Vállalkozó részére a számlavezetö bankjának (Magyar Altamkincstár)
adott fethatalmaző levelet, melyben aVátlatkozó a kedvezményezett. A Vállalkozó ajelen szerződés-kiegészítés aláírásával nyugtázza a felhatalmazó
levét átvételét is.
2. A felhatatniazó levél átadásával a Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy sz alább megjelölt bankszámlája terhére azonnali beszedési
megbízást kezdeményezzen 2010. szeptember2l-élől 2011. február8-áig teijedö időtartamban akövetkezőkben foglalt feltételek fennállása esetén:
A Vállalkozónak a mindenkori, jóváhagyott számlájával kapcsolatban a beszedési megbízása életbe léptetéséhez rendelkeznie kell a Megrendelő által
kiállított igazolással, az án. „Jóváhagyás” igazolása dokumentummal, mety arat hivatott, hogy rögzítse sz alábbiakat:
- a Vállalkozó és a Megrendető közölt megkötött szerződés keretében felmerült számla a szerződésben megjelölt mellékteteivel együtt (a
Közreműködő Szervezet felé a pénzügyi elszámolási csomag részét képezi) mely naptól tekintendő olyannak, ami sz adott pályázati rendszer (Középmagyarországi Operatív Program - KMOP-3.2.l/A-ü9-2009-üOll)eljárásrendjeszerintietszámoláshozformai éstartalmiszempontból azEgységes
Monitoring Információs Rendszerben hibátlannak, befogadottnak tekintett,
- mely naptól számitódik a vállalkozási szerződésben rögzített kifizetés ideje.
3. A beszedési meghízással terhelendő bankszámla adatai:
Számlatulajdonos megnevezése: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Számlatulajdonos székhelye: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. I 9.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: lü025004-0r743630-00000üüü
Jogosult neve: Gózon János vállalkozó
Jogosult székhelye/címe: 6328 Dunapataj, Kossuth Lajos u. 22.
Jogosult bankszámla száma: 5 t 200064-l Oüüüő4l-00000000
Jogosult számlavezetójének megnevezése: Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet (6328 Dunapataj, Ordasi utca 26.)
4.A Vállalkozó csak a 2. pontban megjelölt összes feltétel fennállása esetén tetjesiti maradéktalanul a Ptk. 4. (1) bekezdésében megjelölt, a polgári
jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a feleket terhelő jóhiszeműség és tisztesség követelményét, valamint sz együttműködési
kötelezettségét. Ennek megszegése esetén a Megrendelőt ért esetleges kárt a Vállalkozó köteles megtédteni.
IV. 1.3) A módosítás indoka:
A Felek egybehangzóan megállapitják, hogy a fenti szállítási szerződésben nem rendelkeztek a Kbt. 99. * (1) bekezdésben megjelölt alábbi kötelező
tartalmi etemröl;
Megrendelő mint ajánlatkéró esetében a 305. (4) bekezdése szerinti fcltételek teljesülésének esetére az ajánlatkérő részéről a pétizforgatmi
szolgáltatájának adott, a beszedési megbízás teljesitésére vonatkozó hozzájárulásról, felhatalmazó nyilatkozatről.
Erre ftgyelemmel a Felek közős megegyezéssel egészítik ki, vagyis módositják a szállítási szerződést. Egyidejüleg tnegállapitják, hogy a szerződés
fenti célú módosítása nem esik a Kbt. 303. *-a szerinti tilalom alá, mivel a módosítás nem érinti a vállalkozási szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét.
IV. 1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 20t0/09/2 I (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk

V.l) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerzódő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/29 (év/hó/nap)
Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kaocsolatt~kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Főoldal Honlantérkéo tmoresszum Adatvédelem Letöltésseeéd Technikai aiántás
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