Szerződés-módosítás - Tiszalök - Turisztikai fejlesztés 2
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2018/113
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ

Teljesítés helye:

065/4. hrsz/ 4450 Tiszalök (külterület) strand

2018.06.14.
9774/2018
45350000-5
Tiszalök Város Önkormányzata
4450 Tiszalök, Kenyérgyári-holtág és környéke /
területe / 0537/1 és 0537/37. hrsz/

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Euro-Weaver Kft

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: Tiszalök Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18266
Postai cím: Kossuth utca 67.
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 (42) 278-122
E-mail: epites@tiszalok.hu
Fax: +36 (42) 278-463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszalok.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Vállalkozási szerződés / „Tiszalök - Turisztikai fejlesztés 2”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
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:
Vállalkozási szerződés / „Tiszalök - Turisztikai fejlesztés 2”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
09331000-8

További tárgyak:

09332000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Kenyérgyári-holtág és környéke / 065/4.
hrsz/
4450 Tiszalök (külterület) strand területe / 0537/1 és 0537/37. hrsz/
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabadstrand: tervezett rendszer teljesítménye 10 KW
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása,
polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, 1 kWp
rendszer egységekből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között. A szükséges hatósági egyeztetés,
engedélyeztetés a feladat részét képezi.
Kenyérgyári-holtág:
- térvilágítás: közút mellett napelemes energiával pontszerűen működtethető világítás és kamera
rendszer kerül kiépítésre, kandelábereken, melyek magassága legalább 3,5 méter. A lámpák
24W-napelemmel működtetett, LED-es világítástechnikával szereltek (3340Lm/24W), a közvilágítási
oszlopok (komplett: napelem(80W), akku(22Ah), 4m könnyített teleszkópikus felületkezelt oszlop).
- kamera-rendszer: a világítással azonos acél oszlopokon kerülnek telepítésre, előre egyeztetett
helyekre. Video megfigyelő rendszer elemei: kamerák kerülnek felszerelése meglévő kiállásra,
kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati megapixel kamera 3G kommunikációs modullal
(GSM/GPRS/SMS kommunikáció, 3G kapcsolat /ha nem áll rendelkezésre, 2G-re vált/, 128 bites
titkosított kommunikáció), Éjjeli látótávolság: 80 m - 100 m, valós idő (Real Time) és
mozgásérzékelés, IP66 időjárás elleni védelemmel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/30 (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:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
4956 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés / „Tiszalök - Turisztikai fejlesztés
2”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Weaver Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bencs L. u. 24.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17225500
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

45350000-5

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

Fő szójegyzék
09331000-8

További tárgyak:

09332000-5

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Kenyérgyári-holtág és környéke / 065/4.
hrsz/
4450 Tiszalök (külterület) strand területe / 0537/1 és 0537/37. hrsz/
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabadstrand: tervezett rendszer teljesítménye 10 KW
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása,
polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, 1 kWp rendszer
egységekből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között. A szükséges hatósági egyeztetés,
engedélyeztetés a feladat részét képezi.
Kenyérgyári-holtág:
- térvilágítás: közút mellett napelemes energiával pontszerűen működtethető világítás és kamera
rendszer kerül kiépítésre, kandelábereken, melyek magassága legalább 3,5 méter. A lámpák
24W-napelemmel működtetett, LED-es világítástechnikával szereltek (3340Lm/24W), a közvilágítási
oszlopok (komplett: napelem(80W), akku(22Ah), 4m könnyített teleszkópikus felületkezelt oszlop).
- kamera-rendszer: a világítással azonos acél oszlopokon kerülnek telepítésre, előre egyeztetett
helyekre. Video megfigyelő rendszer elemei: kamerák kerülnek felszerelése meglévő kiállásra,
kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati megapixel kamera 3G kommunikációs modullal
(GSM/GPRS/SMS kommunikáció, 3G kapcsolat /ha nem áll rendelkezésre, 2G-re vált/, 128 bites
titkosított kommunikáció), Éjjeli látótávolság: 80 m - 100 m, valós idő (Real Time) és
mozgásérzékelés, IP66 időjárás elleni védelemmel.
(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: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/30 (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)
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A szerződés végleges összértéke: 17225500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Weaver Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bencs L. u. 24.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
Befejezési határidőt (eredetileg 2018. április 30.) 2018. május 25. napjában határozták meg.
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: Megrendelő az építési területen más vállalkozóval már
korábban kezdődött kivitelezési munkákat végeztetett, amelynek ütemezése, valamint időbeni
csúszása a jelen vállalkozási szerződés kivitelezése végrehajtásának akadályát képezte
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
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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: 17225500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17225500 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlattevő a hirdetmény megjelenéséhez hozzájárult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (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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