
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM 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: Mórahalom Város Önkormányzata
Postai cím: Millenniumi sétány 2.
Város/Község: Mórahalom
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Telefon: 62/281-022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: 62/281-244
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.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: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kastélykert u. 171
Város/Község: Algyő
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 62/517-727
E-mail: delut@pantecom.hu
Fax: 62/517-727
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
Kerékpárút építése (Szeged) - Domaszék - Mórahalom - Ásotthalom között az 55.
sz. főút mellett a 8+820 - 10+874 és 22+268 - 28 + 568 sz. km szelvények között
vállalkozási szerződés keretében.
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
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Csongrád megye 55. sz. főút mellett a 8+820 - 10+874 és 22+268 - 28 + 568 sz. km
szelvények között
NUTS-kód HU333
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: 2010/03/22 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Kerékpárút tervezése és kivitelezése a 8+820 - 10+874 és a 22+268 - 28+568 sz.
km szelvények között.
Hosszúság: 8.350 m.
Kerékpárút szélessége: Felső réteg: 2,0 m, Alsó réteg: 2,2 m
Információs-Tájékoztató táblák: 3 db, azaz településenként 1-1 db telepítése
B+R Kerékpártárolók (10db-os): 3 db, azaz településenként 1-1 db telepítése
Gépjármű ráhajtást és parkolást akadályozó oszloppárok: összesen 70 db poller
telepítése
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
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) 187.795.000,-
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 2010/08/31 (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? 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]
xNyílt
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)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül 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
1. vállalási ár (nettó Ft) 90
2. kötelező jótálláson felüli jótállási
időtartam (hónapokban)

5

3. korábbi teljesítés (nap) 5
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: 2010/01/20; 2010/02/01
(év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-30387; KÉ-2408 / 2009; 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: 2010/04/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-7223 / 2010 (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):
A vállalkozói szerződés 3. pontja eredetileg:
A teljesítési határidő: 2010. augusztus 31.
A szerződés módosítása alapján vállalkozói szerződés 3. pontja:
A teljesítési határidő: 2010. október 10.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A munka terület átadás-átvételi eljárás kezdetétől eltelt időszakban a rendkívüli
csapadékos időjárási körülmények nem tették lehetővé a tervezett kivitelezési
ütemezés szerinti munkavégzést.
A több napig tartó, rendkívüli mennyiségű csapadék miatt a munkaterület víz alá
került, átázott, érdemi munkavégzésre, mint cserje irtás, fa kivágás, humuszolás,
előkészítő földmunka, stb. alkalmatlanná vált. A földmunka gépek, szállító eszközök
a munkaterületet nem tudták és tudják megközelíteni, a talaj víztelítettsége nagyon
magas. Az egyes területek víztelenítése nem vezetett eredményre, a vízutánpótlás
szinte folyamatos. A projekt útépítési munkálatainak során az idei évi szélsőséges
időjárása és az általa okozott magas talajvíz miatt az altalaj felázott. Az elvégzett
terhelési próbák az altalaj nem megfelelő terhelhetőségét indikálták, mely melett a
szabványok szerinti 85-90% altalaj tömörség jelen körülmények fennállása mellett
nem biztosítható. Amennyiben a jelenlegi altalajra, földmű tükörre épülne meg a



kiviteli tervek szerinti pályaszerkezet, akkor nem lenne biztosítható a pályaszerkezet
előírás szerinti teherbírása. Ezért meg kell várni, amíg az altalaj megfelelő mértékű
víztartalom mellett a tömörítési és terhelhetőségi értékei biztosíthatók. Mindezek
azonban jelentős időveszteséget okoznak.
Ezen indokok alapján az időbeli eltolódás miatt a felek a teljesítési határidőt
felülvizsgálták.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződés módosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/07 (év/hó/nap)


