5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Polgármesteri Hivatal, József Attila u. 1.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36-26/560-600
E-mail: polgarmester@solymar.hu
Fax: +36-26/560-606
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solymar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): ------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: BOLA 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Rózsa u. 14.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bodó Lajos, ügyvezető
Telefon: +36-26/302-586
E-mail: bola95kft@t-online.hu
Fax: +36-26/500-587
Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Belterületi útfejlesztés Solymáron, Kert utca megépítése.
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
A teljesítés helye
2083 Solymár, Kert utca (Hrsz.: 4021).
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/08/17 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés Solymár, Kert utca megépítéséhez kapcsolódó kivitelezési
munkák elvégzésére.
A kiépítendő belterületi gyűjtő út hossza, 903,0 fm, szélessége 6,0 m.
Aszfalt burkolatú út területe: 5950,0 m2
Nagytömegű földmunkák:
Bevágás földkitermeléssel, töltésépítés: 1023,0 m3
Tükörbevágás földelszállítással: 2987,0 m3
Kiépítendő út pályaszerkezet:
- 4 cm vtg. AC 11F aszfaltbeton kopóréteg
- 4 cm vtg. AC 11 aszfaltbeton kötőréteg
- 6 cm vtg. AC 16 aszfaltbeton alapréteg
- 20 cm vtg. Ckt - t2 cementstabilizációs alapréteg
- 15 cm vtg. homokos kavicságyazat
Kiépítendő járda hossza: 809,0 fm
Járda szélessége: 1,5 m
Térkő burkolatú járda területe: 1214,0 m2
Járdaszegély hossza: 809,0 fm
Kiépítendő járdaszerkezet:
- 6 cm vtg. betonelemes térkő burkolat
- 3 cm vtg. zúzalékos ágyazat
- 15 cm vtg. CKt cementstabilizációs alapréteg
- 10 cm vtg. homokos kavicságyazat
Kiépítendő gépkocsibehajtók száma: 61 db
Kiépítendő gépkocsibehajtók területe: 854,0 m2
Kiépítendő gépkocsibehajtók pályaszerkezete:

- 4 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteg
- 18 cm vtg CKT cementstabilizációs réteg
- 15 cm vtg. homokos kavicságyazat
Kiépítendő útszegély hossza: 1882,0 fm
Kiépítendő csapadékvíz elvezetés
Kiépítendő mederlappal burkolt
- csapadékvíz elvezető árok hossza: 423,0 fm
- csapadékvíz elvezető csatorna építése:
D 50 : 32,0 fm
- áteresz építése D 30: 105,0 fm
D 30: 31,0 fm
D 50: 24,0 fm
D 60: 28,0 fm
Út melletti zöld sáv rendezése
Revitalizált, füvesített terület nagysága: 4800,0 m2
Ültetett fák száma: 96 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További
45233161-5
tárgyak:
45112700-2
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 99 500 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 120 (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? 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

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
xHirdetmény nélkül 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
Szempont
Súlyszám
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: 2009/06/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11695 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
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: 2009/09/25 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16264 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
Eredeti 1. pont:
„1. A teljesítési határidő
A szerződés megkötésétől számított 120 nap, azaz 2009. december 15.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosított 1. pont:
„1. A teljesítés határidő
2010. január 15.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Eredeti 6.4. pont, 3. bekezdés:
„A Vállalkozó építésvezetőjének (és építésvezető helyettesének) neve, címe és
telefonszáma:
Bodó Norbert /2000. Szentendre, Rózsa u. 14./ tel: 06-20/9318-999
Bakos Géza /2000 Szentendre, Rózsa u. 14./ tel: 06-20/3661-311”
Módosított 6.4. pont, 3. bekezdés:
„A Vállalkozó építésvezetőjének (és építésvezető helyettesének) neve, címe és
telefonszáma:
Bodó Norbert /2000. Szentendre, Rózsa u. 14./ tel.:06-20/9318-999”.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A) A Szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt
kiegészítő építési beruházás megrendelése volt szükséges a Szerződés szerinti
építési beruházás teljesítéséhez:
- A Kert utca - Hosszú utca területéről összegyűlő csapadékvíz elvezetéshez,
meglévő csapadékvíz elvezető áteresz kiváltása.
- A Kert utca 0+548 - 0+588 szelvények közötti vizenyős terület talajcseréje, és a
terület víztelenítése.
- Ingatlanok gépkocsi behajtóinak hosszméret változásából eredő feladatok.
- Az érvényes szabályozási terv szerinti telekalakítás egyeztetési szakaszában
megjelent Zápor utca Kert utcára történő kicsatlakozása miatt, a tervezett új utcából
a szennyvíz gerinccsatorna bekötést biztosítani kell a meglévő szennyvízcsatornára.
- Kert utca nyomvonala a 0+500 és a 0+900 szelvények között kismértékben
nyugati irányban módosult.
A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009. november 4-én hirdetmény közzététele
nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárát indított a fenti kiegészítő munkák
beszerzésére a Kbt. 252.§ (1) bekezdés e) pontján keresztül a Kbt. 125.§ (3)
bekezdés a) pontja szerint. Az eredeti - a jelen módosítással érintett - Szerződés
teljesítése csak a kiegészítő szerződés teljesítése után lehetséges, emiatt
szükséges az eredeti teljesítési határidő meghosszabbítása.
B) Az eredeti szerződésben szereplő egyik építésvezető (B. G.) munkaviszonya
a Vállalkozónál megszűnt, emiatt szükséges a Szerződés vonatkozó pontjának
módosítása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2009/11/27 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/03 (év/hó/nap)

