
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: Szeghalom Város Önkormányzat
Postai cím: Szabadság tér 4-8.
Város/Község: Szeghalom
Postai irányítószám: 5520
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy István
Telefon: 66/371-611
E-mail: muszak@szeghalom.hu
Fax: 66/371-623
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeghalom.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: FUTIZO Bt.
Postai cím: Mátyás kir. u. 31/3.
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 66/639-931
E-mail: futizobt@gmail.com
Fax: 66/639-931
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 Szeghalom, Szelesi Főgyüjtőcsatorna rekonstrukciójára
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
Szeghalom Város belterülete
NUTS-kód HU332
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: 2010/08/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Vállalkozási szerződés a Szelesi főgyűjtő csatorna rekonstrukciójára
Mennyisége: 2. rész: Nagy szelvényű csatorna kotrás 844 fm hosszan, 20x230
fm puffer tározó építés, 2x1.3x1.3 m keretelemes műtárgy építés 14 fm hosszan,
rőzsefonatos partvédelem készítés 1369 fm hosszan, tereprendezés 28,024 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 73.363.303
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 2011/08/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje



a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/08/31
(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)
xHirdetménnyel 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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár 70
Garancia időtartama 10
Késedelmi kötbér mértéke 10



Rövidebb teljesítési határidő vállalása 10
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: 2010/06/18 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15803 / 2010 (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: 2010/10/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22853 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
Eredeti feltétel:
Megrendelő: Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szbadság tér
4-8. Pénzintéze neve: K&H Bank Szeghalmi Fiók 10402142-50485250-54561008,
adószám: 15344571-2-04, képviseli: Macsári József polgármester
Vállalkozó: FUTIZO Bt. (5700 Gyu7la, Mátyás kir. u. 31/3., pénzintézet
megnevezése: Erste bank 11998707-06510332-10000001, cégjegyzékszám:
04-06-005282, adószám: 20877101-2-04, képviseli: Piskolty Tibor üzletvezető
3. A teljes körű vállalkozási díj nettó 73.363.303,-Ft, azaz nettó hetvenhárommillió-
háromszázhatvanháromezer- háromszázhárom forint. A beruházás vízjogi engedélyt
köteles (engedélyszám: 10894-018/2008. sz-al módosított 10894-016/2008. sz.
hat.), ezért a számlázásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak.
Módosítás:
1. A vállalkozási szerződésben a megrendelő (Szeghalom Város Önkormányzata)
adatai az alábbiak szerint módosulnak:
Bankszámla szám:10402661-50526587-56781003
adóigazgatási száma:15725314-1-04
KSH száma: 15725314 8411 321 04
törzsszáma: 725216
2. A vállalkozási szerződésben a vállalkozó (FUTIZÓ Bt.) adatai, a 2010.09.30.
napján kelt általános jogutódlással történő átalakulás miatt az alábbiak szerint
módosulnak:
FUZITÓ Kft.
adószáma: 22921158-2-04
Cg. száma: 04-09-010145



3. A vállalkozási szerződés 3 pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A teljes körű vállalkozási díj nettó 72.842.307,-Ft, azaz nettó hetvenkettőmillió-
nyolcszáznegyvenkettőezer- háromszázhét forint. A beruházás vízjogi engedélyt
köteles (engedélyszám: 10894-018/2008. sz-al módosított 10894-016/2008. sz.
hat.). A felek rögzítik szerződés megkötésekor és az I. sz. rész-számla kiállításakor,
illetve kifizetésekor a számlázásra a fordított Áfa megfizetés szabályai vonatkoztak.
A megrendelő azonosító adataiban bekövetkezett változás miatt a fordított ÁFA
megfizetésének feltételei már nem állnak fenn, ezért a kivitelező a végszámla
kibocsátásakor (35.560.370.- Ft + Áfa 8.890.092.- Ft összesen: 44.450.462.- Ft)
ennek figyelembe vételével jogosult.
4. A szerződés mellékletét képező műszaki leírásban és a költségvetésben az
alábbi tételek a tervező javaslati alapján, a vízjogi engedély módosítása alapján az
alábbiak szerint módosulnak:
a). Az akácfa cölöpök mérte 15x15 cm helyett 10x10 cm lesz.
b). A mederszelvény függőleges partfal helyett csészeszelvény lesz megvalósítva
3m-es mederfenékkel és a rézsű 1:2 rézsűhajlással.
c). 1,3x 1,3 m-es iker keretelemes műtárgy magas támfala helyett plusz 6 db
keretelem beépítése. A műtárgy mellé mindkét oldalon biztonsági korlát kerül
kiépítésre.
d). A 0+038-0+044 szelvényebn előírt mederburkolás az iker keretelemes műtárgy
elő- és utófenék burkolására kell kiváltani, mivel ez a műtárgy karbantartásához
elengedhetetlen.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A megrendelő és a vállalkozó adataiban a szerződés megkötése után változás
állt be, melyet mindenképpen át kell vezetni a folyamatban lévő szerződésekben.
A további változás indoka, hogy a vízjogi engedély módosítás miatt változott
a műszaki tartalom, melynek a költség vonzata eredményezi a vállalkozói díj
csökkentését a szerződés műszaki részének módosítását.A műszaki módosításra a
gazdaságosság, a hatékonyabb kivitelezés, a nagyobb biztonság elérése, a későbbi
esetleges balesetveszély elhárítása miatt van szükség.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/08/24 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/14 (év/hó/nap)


