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: OPTIMAL Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Amerikai út 66.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Alexa Pál, ügyvezető
Telefon: +36-1/220-4876
E-mail: info@optimalservice.hu
Fax: +36-1/422-0680
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
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda átépítése-bővítése.
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
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda. 2083 Solymár, Mátyás király út 19.
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: 2009/08/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés Solymár, Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
átépítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére.
A meglévő korszerűsítendő épületrész nettó alapterülete: 178 m2
A bővítés földszinti nettó alapterülete 250 m2, tetőtéri (emeleti) alapterülete: 165 m2
Építészet:
Földmunka: 300 m3
Csömöszölt beton sávalap: 54 m3
Vasbeton gerenda alap: 40 m3
30-as kerámia falazat: 250 m2
38-as kerámia falazat: 265 m2
Vasbeton födém, gerenda, pillérek: 48 m3
Beton aljzat: 48 m3
Nyílászáró szerkezetek: homlokzati 90 m2, beltéri 80 m2
Burkolatok belső: fal 360 m2, hideg padló 150 m2, parketta 500 m2, tégla padló 261
m2
Homlokzati kőburkolat: 100 m2
Térburkolat: 100 m2
Vízszigetelés: 510 m2
Üzemi víz szigetelés: 70 m2
Hőszigetelés: 740 m2
Fa tetőszerkezet: 365 m2
Fa födém: 53 m2
Tetőfedés: 760 m2
Bádogos munka: csatorna 180 fm, szegélyek 300 fm, lemez fedés 60 m2
Vakolatok: belső 1750 m2, homlokzat 500 m2.

Gépészet:
Épületen belüli ivóvíz hálózat kemény rézcsőből, idomdarabokkal forrasztott
kötésekkel, csőizzadás elleni szigeteléssel, menetes kötésű szerelvényekkel: 520 fm
Berendezési tárgyak: 53 db
Csatornázás, anyaga épületen belül KG-PVC vagy azzal egyenértékű: 122 fm
Fűtés: Az épület két szárnya egy közös kazánt kap, 40 kW teljesítményű
kondenzációs fali kazán.
Hőleadók: lapradiátorok 36 db
Gázellátás: a csőhálózat fekete acélcső, hegesztett kötéssel.
Szellőzés: a belsőterű helyiségek mini szellőző ventilátorokat kapnak. Csővezeték
51 fm, elszívó ventilátor 7 db.
Villamosság:
Védőcső: 1030 fm
Vezetékezés: 3060 fm
Szerelvények elhelyezése: 322 db
Főelosztó: 1 készlet
Elosztók: 5 készlet
Meglévő lámpatestek felszerelése: 34 db
Lámpatestek: 234 db
Gyengeáramú berendezések: tűzjelző, riasztó, TV-R hálózat, kaputelefon rendszer.
Villám és túlfeszültség elleni védelem.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

45260000-7
45300000-0
45315600-4
45331000-6
45332200-5
45332400-7
45400000-1
45421100-5
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 94 680 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2009/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
További
tárgyak:

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
Hirdetménnyel 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: 2009/06/12 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10750 / 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: 16265 / 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 kivitelezési munkák elvégzésének határideje: 2009. november 30.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosított 1. pont:
„1. A teljesítés határidő
2010. március 31.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő
építési beruházás megrendelése volt szükséges a Szerződés szerinti építési
beruházás teljesítéséhez:
- A jelenlegi fedélszék elbontása és teljesen új visszaépítése.
- Lépcsőház füst-mentesítése, tetőtéri ablak és egy új bejárati ajtó beépítésével.
- Az óvoda foglalkoztatóinak oldalfal és padlószerkezet nedvesedésének
kiküszöbölése.
A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009. november 4-én hirdetmény közzététele
nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 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.
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)

