5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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: Baja Város Önkormányzata
Postai cím: Szentháromság tér 1.
Város/Község: Baja
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Simon Viktória
Telefon: 79/886-265
E-mail: simon.viktoria@bajavaros.hu
Fax: 79/527-106
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajavaros.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: DV Baja Konzorcium (vezető tag: Duna Aszfalt Kft., tag:
Vakond Kft.)
Postai cím: Béke utca 50.
Város/Község: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +3676/540-060
E-mail:
Fax: +3676/540-061
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
Vállalkozási szerződés a DAOP-5.1.2/A-2f-2010-0001 jelű „Baja történelmi
városközpontjának megújítása, térségi, gazdasági és kulturális központ
szerepének megerősítése” elnevezésű projekt mélyépítési és kapcsolódó
feladatainak ellátása tárgyában
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
Baja város belterülete
NUTS-kód HU331
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: 2010/05/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A DAOP-5.1.2/A-2f-2010-0001 jelű „Baja történelmi városközpontjának
megújítása, térségi, gazdasági és kulturális központ szerepének
megerősítése” elnevezésű projekt mélyépítési és kapcsolódó feladatainak
ellátása:
burkolatfelújítás és csere 28.799 m2 a terület közműkiváltásaival és
kapcsolódó munkák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233000-9

További
45232000-2
tárgyak:
45231000-5
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt
és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 605650114
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 2010/05/14 (év/hó/nap)
befejezés 2011/11/30 (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?
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
xKeretmegállapodásos 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
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással 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: 2008/07/10 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2008 /S 134 - 179272
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (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: 2011/02/25 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 3915 / 2011 (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 szerződéses feltétlelek:
A teljesítés véghatárideje: 2011. november 30.
A részszámlák ideje és összege: I. 2010. május 31. 26.000.000.-Ft,
II. 2010. június 30. 44.700.000.-Ft, III. 2010. július 31. 46.300.000.-Ft
IV. rész 2010. augusztus 31. 40.000.000.-Ft, V. 2010. szeptember 30.
32.895.809.-Ft VI. 2010. október 31. 45.039.793.-Ft VII. 2010. november 30.
45.533.379.-Ft, VIII. 2010. december 31. 14.807.603.-Ft, IX. 2011. április
30. 21.887.488.-Ft, X. 2011. május 31. 21887.488.-Ft XI. 2011. június 30.
59.847.396.-Ft XII. 2011. július 31. 50.288.008.-Ft XIII. 2011. augusztus
31. 61.463.121.-Ft XIV. 2011. szeptember 30. 55.528.511.-Ft XV. 2011.
október 31. 21.887.488.-Ft végszámla 2011. november 30. 17.584.030.-Ft
összesen nettó 605.650.114.-Ft +25%ÁFA 151.412.529.-Ft összesen bruttó
757.062.643.-Ft.
A módosítást követő szerződéses feltétlelek:
A teljesítés véghatárideje: 2012. május 14.
A részszámlák ideje és összege: I. 2010. május 31. 26.000.000.-Ft, II.
2010. június 30. 44.700.000.-Ft, III. 2010. július 31. 46.300.000.-Ft IV. rész
2010. szeptember 30. 72.895.809.-Ft, V. 2011. március 31. műszaki ellenőr
által igazolt teljesítés alapján VI. 2011. április 29. műszaki ellenőr által
igazolt teljesítés alapján VII. 2011. május 31. műszaki ellenőr által igazolt
teljesítés alapján VIII. 2011. június 30. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés
alapján IX. 2011. július 29. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján

X. 2011. augusztus 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XI.
2011. szeptember 30. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XII.
2011. október 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XIII. 2011.
november 30. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XIV. 2012. február
28. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XV. 2012. március 31.
műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján végszámla 2012. május 14.
összesen nettó 605.650.114.-Ft +25%ÁFA 151.412.529.-Ft összesen bruttó
757.062.643.-Ft.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az alapszerződés teljesítése során előre nem látható körülmények merültek
fel, amelyek Vállalkozó kivitelezését akadályozták.
A közműépítési munkák során több esetben olyan előre nem látható
körülmény állt elő, amely befolyásolta a kivitelezés menetét. Ilyen akadályozó
tényezők az illegálisan működő csapadék- és szennyvízelvezetések, melyek
felszámolását el kellett végezni, továbbá a kivitelezés közben feltárt falazott
csapadékcsatorna fogadóba történő bekötésének szükségessége, amely
a felújításig a szállított vizet a talajba szikkasztotta el. Egyes társasházak
esetében nem volt megoldott az ivóvízhálózatra való szabályos rákötés,
ennek felismerését követően ennek kivitelezése iránt is intézkedni kellett. A
közműszolgáltatók a projekt megvalósításával egy időben, a rekonstrukciós
munkákhoz nem kapcsolódó - Megrendelővel előre nem egyeztetett
- saját fejlesztéseiket is megvalósították azzal a céllal, hogy a projekt
keretében megvalósuló beruházást követően ne fordulhasson elő a felújított
közterületeken a régi vezetékek miatti meghibásodás, illetve azzal járó
közműfeltárás.
A projekt részét képezik a mélyépítéssel érintett egyes utcák épületeinek
homlokzatai felújításai is. Ezen felújítások tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás több ízben is eredménytelenül zárult, így annak munkálatai a
tervezett időpontban nem voltak megkezdhetők, illetve kivitelezhetők. Ezen
munkák időbeli késedelme miatt Vállalkozó burkolási részfeladatainak
elvégzését jelenleg is akadályozzák, tekintettel arra, hogy a homlokzat
felújítás kivitelezésének teljesítési határideje 2011. november 30, műszaki
indokoltsága miatt a burkolatok lerakására csak ezt követően kerülhet
sor. Ezek a körülmények Vállalkozót az alapszerződés teljesítésében
akadályozták és a határidőre történő teljesítés tekintetében Vállalkozó
lényeges jogos érdekét sértik.
Az akadályozó körülmények szerződéskötéskor előre nem láthatósága és
az általuk okozott lényeges jogos érdeksérelem alapján megalapozzák a Kbt.
303. §-a szerinti szerződésmódosítást.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/11/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztató közzétételével egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/16 (év/hó/nap)

