Primer gazdasági ág termeléséhez kapcsolódó segédeszközök
beszerzése - 2016 - 1.sz. szerződés módosítás
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
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Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

2016/106
Árubeszerzés
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Pusztaottlaka Község Önkormányzata
Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye,
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:

Aktív Klub Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztaottlaka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06489
Postai cím: Felszabadulás utca 10.
Város: Pusztaottlaka
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5665
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 68428000
E-mail: ottlaka@gmail.com
Fax: +36 68428258
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pusztaottlaka.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Primer gazdasági ág termeléséhez kapcsolódó segédeszközök beszerzése - 2016
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

03100000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye, 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőgazdasági eszközök és termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
Pusztaottlaka településen induló növénytermesztési tevékenység ellátására épülő Startmunka
programhoz az alábbiak szerint:
Megnevezés Mennyiség egysége Mennyiség
tápanyag (vízoldható műtrágya) q 20
növénykoondicionáló (Valagro, Bioholcim vagy azzal egyenértékű) liter 75
Takarmány táp (indító báránytáp és borjútáp) Q 185
Karámfa (akác) m3 30
koszorúalap (I. osztályú szalma és fenyőalap, I. osztályú tobozalap) csomag 4
vízszivattyú (négyütemes, benzines) db 2
M30-as rekesz
(méretek H x Sz x M/mm: 600 x 400 x 300
terméksúly/kg: 2,30
Berakható maximális tömeg/kg: 30) db 2 000
Gumiabroncs (mezőgazdasági járművekre és személyszállító autóbuszra; univerzális, új
állapotban)
15,5 radiál 38 " 10 db Voltyre vagy azzal egyenértékű db 10
Kombinátor (munkaszélesség 6,2-8,4m, dupla rögtörő henger, 4 soros, 4*12 kapa, hidraulikusan
összecsukható, szállítási szélessége 2,5 m) db 1
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Forgó eke (mélyszántó, váltva forgató, vontatott) db 1
bobcat rakodó
• (diesel, max.35,3 (48) kW (LE) teljesítményű
• négyhengeres
• 2,2 liter hengerűrtartalmú
• kanálhossz: 3059 mm
• magasság: 1930 mm
• haladási sebesség: 9,6 km/óra
• billenési határterhelés: 1300 kg db 1
Profilozó kanál (sima kopó éles, 1,5 méter munkaszélesség, acéllemez anyagú) db 1
Terményszállító kisteher autó (használt, zárt rakterű, klímás, 3.0 TDI, fehér színű, 3,5 tonna
össztömeg, elektromos ablakemelő, központi zár, riasztó, raktér hűtés) db 1
munkavédelmi kesztyű (gumírozott, szövet) pár 160
Munkavédelmi ruha (nadrág + kabát)
• kantáros
• vászon anyagú
• gombos, zsebes garnitúra 40
munkavédelmi cipő (acélbetétes, 36-46-os méretek között) 36 (5db) 38 (10db) 40 (5db) 42 (5db)
44(10db) 46(10db) pár 40
munkavédelmi télikabát (vízoldhatatlan) L (10db)XL (20) XXL (10db) db 40
védőital (25 literes ballonos, szénsavmentes ásványvíz) liter 3 500
gépjármű alkatrész csomag (munkahengerek, kenőanyagok, motorolajak, géprongyok,
fékmunkahenger, fékbetét, féktárcsa, fékdob, fékpofa, vezérlés szet, olajszűrük, levegőszűrők,
kardán javítókészlet, kardán tengely, féltengely csukló, lengéscsillapító készletek, szilent
készletek, trapézok, rúdvég, karosszéria alkatrészek, javítófestékek, motoralkatrészek,
sebességváltó alkatrészek, generátor alkatrészek, önindító alkatrészek, izzók, villamossági
alkatrészek) mezőgazdasági és személyszállító autóbuszokhoz csomag 2
takarító és fertőtlenítő szerek (környezetbarát, illatmentes, fertőtlenítő és zsíroldó hatású)
általános intézmény takarításhoz csomag 5
Légkulcskészlet (1” 1253-2033 Nm 88110) db 2
Szerszámos kocsi (Hans vagy azzal egyenértékű, kerekes) db 1
metszőolló (szivacsos markolatú, edzett acél pengéjű) db 35
Elektromos szerszámok
• fúrógépek (750 W, tokmány méret 0,3-20 mm) 5db
• marógépek (750 W, 40mm váltókés) 5 db
• elektromos fűrészek (1kw, 25 cm cserélhető vágópenge, fémre, fára) 7 db
• állványos köszörű (két korongos, 1,5kw, 30 cm koronggal,) 2 db
• sarokcsiszolók (750 w, cserélhető 125 mm vágó és köszörű koronggal) 7 db
• flex 5 db db 31
Emelők (3 tonna teherbírású, hidraulikus, csápos, OMEGA vagy azzal egyenértékű) db 5
Műhely prés (hidraulikus, golyósprés, 15 t teherbírású) db 1
Zsírzó pumpa db 1
Alkatrészmosó (elektromos 230 V, folyadékgyűjtős, tálcás) db 1
Olajleeresztő db 1
Karosszéria nyomató (sárga színű, spanesi típusú, 2850kg teherbírás, 50 hz,) db 1
Stroboszkóp (Marco vagy azzal egyenértékű, mode 035.95) db 1
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Kipufogógáz elszívó (Korall típusú vagy azzal egyenértékű, automotív ETA-UNO-75/5) db 1
Aggregátor (Honda típusú vagy azzal egyenértékű, 6,5 Kw, négyütemű benzin motor) db 1
Akkumulátor töltő db 1
olló (kombi 19 cm) db 20
szövőkeret (60*80 cm, nyárfa anyagú, Gyalult, 56 szeges, vékony zsineges) db 20
ragasztópisztoly (Einhell vagy azzal egyenértékű) db 20
Gumiabroncs vulkanizáló (alsó-felső fűtőszál, 1 kw teljesítményű, pneumatikus préssel) db 1
Futóműbeállító (Garagent vagy azzal egyenértékű, bla 6000, szenzoros, 3,5 tonnától- db 1
Fékpad (fék- és lengéscsillapító pad) db 1
Krizantém virágdugvány db 400
árvácska (óriásvirágú, vegyes színű) db 5000
Primula (nyílási idő januártól-március) db 3000
cserepek (anyaga műanyag) 12-es 3000 db, 10,5-es 3000 db, 9-es 5000 db 17-es 2000db db
13000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10967 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Primer gazdasági ág termeléséhez kapcsolódó
segédeszközök beszerzése - 2016
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
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V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Aktív Klub Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi út 38.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: HU
E-mail: aktivklubkft@gmail.com
Telefon: +36 303724107
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37827700
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

03100000-2

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42418000-9

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye, 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőgazdasági eszközök és termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
Pusztaottlaka településen induló növénytermesztési tevékenység ellátására épülő Startmunka
programhoz az alábbiak szerint:
Megnevezés Mennyiség egysége Mennyiség
tápanyag (vízoldható műtrágya) q 20
növénykoondicionáló (Valagro, Bioholcim vagy azzal egyenértékű) liter 75
Takarmány táp (indító báránytáp és borjútáp) Q 185
Karámfa (akác) m3 30
koszorúalap (I. osztályú szalma és fenyőalap, I. osztályú tobozalap) csomag 4
vízszivattyú (négyütemes, benzines) db 2
M30-as rekesz
(méretek H x Sz x M/mm: 600 x 400 x 300
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terméksúly/kg: 2,30
Berakható maximális tömeg/kg: 30) db 2 000
Gumiabroncs (mezőgazdasági járművekre és személyszállító autóbuszra; univerzális, új
állapotban)
15,5 radiál 38 " 10 db Voltyre vagy azzal egyenértékű db 10
Kombinátor (munkaszélesség 6,2-8,4m, dupla rögtörő henger, 4 soros, 4*12 kapa, hidraulikusan
összecsukható, szállítási szélessége 2,5 m) db 1
Forgó eke (mélyszántó, váltva forgató, vontatott) db 1
bobcat rakodó
• (diesel, max.35,3 (48) kW (LE) teljesítményű
• négyhengeres
• 2,2 liter hengerűrtartalmú
• kanálhossz: 3059 mm
• magasság: 1930 mm
• haladási sebesség: 9,6 km/óra
• billenési határterhelés: 1300 kg db 1
Profilozó kanál (sima kopó éles, 1,5 méter munkaszélesség, acéllemez anyagú) db 1
Terményszállító kisteher autó (használt, zárt rakterű, klímás, 3.0 TDI, fehér színű, 3,5 tonna
össztömeg, elektromos ablakemelő, központi zár, riasztó, raktér hűtés) db 1
munkavédelmi kesztyű (gumírozott, szövet) pár 160
Munkavédelmi ruha (nadrág + kabát)
• kantáros
• vászon anyagú
• gombos, zsebes garnitúra 40
munkavédelmi cipő (acélbetétes, 36-46-os méretek között) 36 (5db) 38 (10db) 40 (5db) 42 (5db)
44(10db) 46(10db) pár 40
munkavédelmi télikabát (vízoldhatatlan) L (10db)XL (20) XXL (10db) db 40
védőital (25 literes ballonos, szénsavmentes ásványvíz) liter 3 500
gépjármű alkatrész csomag (munkahengerek, kenőanyagok, motorolajak, géprongyok,
fékmunkahenger, fékbetét, féktárcsa, fékdob, fékpofa, vezérlés szet, olajszűrük, levegőszűrők,
kardán javítókészlet, kardán tengely, féltengely csukló, lengéscsillapító készletek, szilent
készletek, trapézok, rúdvég, karosszéria alkatrészek, javítófestékek, motoralkatrészek,
sebességváltó alkatrészek, generátor alkatrészek, önindító alkatrészek, izzók, villamossági
alkatrészek) mezőgazdasági és személyszállító autóbuszokhoz csomag 2
takarító és fertőtlenítő szerek (környezetbarát, illatmentes, fertőtlenítő és zsíroldó hatású)
általános intézmény takarításhoz csomag 5
Légkulcskészlet (1” 1253-2033 Nm 88110) db 2
Szerszámos kocsi (Hans vagy azzal egyenértékű, kerekes) db 1
metszőolló (szivacsos markolatú, edzett acél pengéjű) db 35
Elektromos szerszámok
• fúrógépek (750 W, tokmány méret 0,3-20 mm) 5db
• marógépek (750 W, 40mm váltókés) 5 db
• elektromos fűrészek (1kw, 25 cm cserélhető vágópenge, fémre, fára) 7 db
• állványos köszörű (két korongos, 1,5kw, 30 cm koronggal,) 2 db
• sarokcsiszolók (750 w, cserélhető 125 mm vágó és köszörű koronggal) 7 db
• flex 5 db db 31
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Emelők (3 tonna teherbírású, hidraulikus, csápos, OMEGA vagy azzal egyenértékű) db 5
Műhely prés (hidraulikus, golyósprés, 15 t teherbírású) db 1
Zsírzó pumpa db 1
Alkatrészmosó (elektromos 230 V, folyadékgyűjtős, tálcás) db 1
Olajleeresztő db 1
Karosszéria nyomató (sárga színű, spanesi típusú, 2850kg teherbírás, 50 hz,) db 1
Stroboszkóp (Marco vagy azzal egyenértékű, mode 035.95) db 1
Kipufogógáz elszívó (Korall típusú vagy azzal egyenértékű, automotív ETA-UNO-75/5) db 1
Aggregátor (Honda típusú vagy azzal egyenértékű, 6,5 Kw, négyütemű benzin motor) db 1
Akkumulátor töltő db 1
olló (kombi 19 cm) db 20
szövőkeret (60*80 cm, nyárfa anyagú, Gyalult, 56 szeges, vékony zsineges) db 20
ragasztópisztoly (Einhell vagy azzal egyenértékű) db 20
Gumiabroncs vulkanizáló (alsó-felső fűtőszál, 1 kw teljesítményű, pneumatikus préssel) db 1
Futóműbeállító (Garagent vagy azzal egyenértékű, bla 6000, szenzoros, 3,5 tonnától- db 1
Fékpad (fék- és lengéscsillapító pad) db 1
Krizantém virágdugvány db 400
árvácska (óriásvirágú, vegyes színű) db 5000
Primula (nyílási idő januártól-március) db 3000
cserepek (anyaga műanyag) 12-es 3000 db, 10,5-es 3000 db, 9-es 5000 db 17-es 2000db db 13000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36094700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Aktív Klub Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi út 38.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: HU
E-mail: aktivklubkft@gmail.com
Telefon: +36 303724107
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): A szerződés megkötését követően előállt indokok következtében a
szerződés módosítása vált szükségessé a szerződés tárgyát képező egyes termékek, illetve
bizonyos termék későbbi szállítása tekintetében.
A módosításokat (egyes termékek mennyisége, koszorúalap szállítási határideje, forgóeke)
olyan körülmények tették szükségessé, melyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem
láthatott előre, a módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, illetve a
módosítások következtében a szerződéses ellenérték nem növekszik.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 2016. augusztus 30. napján ajánlattevő írásban jelezte
ajánlatkérő részére, hogy a közbeszerzési eljárás keretében beszerzett alábbi termékek
mennyiségét szeretné csökkenteni, figyelemmel a pályázati fedezet korlátozott mértékére, mely
forrásból csak az alacsonyabb mennyiség igénylése esetén képes a termékek finanszírozására:
1. Megnevezés - tápanyag (vízoldható műtrágya) Vevő mint ajánlatkérő által előírt mennyiség - 20 q
Igényelt módosított mennyiség - 10 q
Egységár (nettó Ft) - 48.800,-Ft
Módosított mennyiség össz. nettó ár (Ft) - 488.000 Ft
2. Megnevezés - növénykoondicionáló (Valagro, Bioholcim vagy azzal egyenértékű)
Vevő mint ajánlatkérő által előírt mennyiség - 75 liter
Igényelt módosított mennyiség - 50 liter
Egységár (nettó Ft) - 5.200,-Ft
Módosított mennyiség össz. nettó ár (Ft) - 260.000 Ft
3. Megnevezés - koszorúalap (I. osztályú szalma és fenyőalap, I. osztályú tobozalap)
Vevő mint ajánlatkérő által előírt mennyiség - 4 csomag
Igényelt módosított mennyiség - 1 csomag
Egységár (nettó Ft) - 985.000,-Ft
Módosított mennyiség össz. nettó ár (Ft) - 985.000 Ft
A fentieken túlmenően ajánlattevő jelezte, hogy a koszorú alap leszállítására vonatkozóan a
teljesítési határidőt 2016. december 1. és 2016. december 31. napja közötti időszakra kívánja
módosítani, ugyanis a korlátozott tároló kapacitás jelenleg nem teszi lehetővé azok
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raktározását.
2016. augusztus 30. napján az ajánlattevő írásban arról tájékoztatta ajánlatkérőt, hogy az
ajánlatában megajánlott CSÓLYOS-UNIVERZÁL 3 fv típusú ekét a vállalt teljesítési határidőben
szállítani nem tudja, ugyanis a gyártó nem szállítja részére a felé vállalt határidőben. A gyártó
erre figyelemmel helyettesítő terméket, 5 fejes Rába-RábaWerk Condor N-85 6/5 típusú ekét
ajánlott fel az ajánlattevő részére, mely műszaki paramétereiben és ellenértékét tekintve is
azonos az ajánlatban feltüntetett termékkel, azaz ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában tett minden előírásnak (forgó eke: mélyszántó, váltva forgató,
vontatott) mindenben megfelel, illetve az ajánlati ár sem változik.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37827700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36094700 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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