Szeged szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának
fejlesztése és bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2007/2
Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
európai uniós értékhatárt elérő értékű nyílt
közbeszerzési eljárás a Kbt. II. rész szerint.
2007.01.05.
27088/2006
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - 6720
Szeged, Széchenyi tér 10.

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:

SZEVIÉP–Alterra Konzorcium, 6727 Szeged, Irinyi
János u. 1.

Ajánlatkérő típusa:
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerz■dés módosításáról (27088/

1. a) Az ajánlatkér■ként szerz■d■ fél neve és címe:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
b) A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél neve és címe: SZEVIÉP–Alterra Konzorcium, 6
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz■dés meghatározása: vállalkozási
b) A szerz■déskötés id■pontja: 2005. május 3.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Szeged szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának fejlesztése és b■vítése elne
Szennyvízátemel■ szivattyúházak kivitelezése:
Szennyvíztelepi záporvíz-átemel■ szivattyútelep építése 8,2 m3/s szennyvízátemel■ kap
Alsótelepi átemel■ szivattyútelep rekonstrukciója és b■vítése 0,59 m3/s szennyvíz és
Újszegedi átemel■ szivattyútelep rekonstrukciója és b■vítése, 0,67 m3/s szennyvíz és
Újszeged déli átemel■ szivattyútelep építése 0,91 m3/s szennyvíz-átemel■ kapacitással
Tisza-keresztezés és sodorvonali bevezetés m■tárgyai építése:
A meglév■, 05 jel■ Tisza jobb parti „Alsótelep” átemel■t■l NA 600 meder alatti szenny
Az „Újszeged-déli” 07 jel■, Tisza bal-parti átemel■t■l 2 × NA 600 meder alatti szenny
Szennyvíztelep és záporvíz-átemel■ Tisza sodorvonali bevezetése NA 2000.
d) A szerz■dés id■tartama vagy a teljesítés határideje: 2006. december 20.
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3.
b)
c)
d)
e)

a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: európai uniós értékhatárt elér■ ér
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legel
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet■leg meghirdet■ h
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésén
Hivatkozás az eljárás eredményér■l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és kö

4. a) A szerz■dés módosítása érinti-e a bírálati szempont szerinti szerz■déses feltét
b) A szerz■dés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerz■déses feltételt is):
Az eredeti szerz■dés tartalma:
A szerz■déses megállapodás 4.1. A vállalkozó a létesítmény szerz■désszer■ megvalósítá
A szerz■déses megállapodás 2.1.1. pontjában szerepl■ költségvetési f■összesít■:
Ajánlati ár (I. és II. rész együttesen): 16 536 852 euró
Feltételes összeg–tartalékkeret: 1 322 948 euró
Egyösszeg■ ajánlati ár: 17 859 800 euró
A módosított szerz■dés tartalma:
A szerz■déses megállapodás 4.1. A vállalkozó a létesítmény szerz■désszer■ megvalósítá
A szerz■déses megállapodás 2.1.1. pontjában szerepl■ költségvetési f■összesít■:
Ajánlati ár (I. és II. rész együttesen): 16 532 349,68 euró
Feltételes összeg – tartalékkeret: 1 327 450,32 euró
Egyösszeg■ ajánlati ár: 17 859 800 euró
c) A módosítás indoka:
1. A Kbt. 303. §-ban rögzített, a szerz■déskötést követ■en, a szerz■déskötéskor el■re
A 2006. április–május havi rendkívüli tiszai vízállás (el■re nem látható körülmény) ak
2. A vállalkozó által benyújtott ésszer■sítési javaslatok alapján a megtakarított pénz
d) A szerz■dés módosításának id■pontja: 2006. december 13.
5. Egyéb információk: –

6. A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal

7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2006. december 20.Tájékoztató a szerz■dés módosítá
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