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: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Ságvári körút 4.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lovas Attila igazgató
Telefon: 06-56/501-900
E-mail: titkarsag@kotikovizig.hu
Fax: 06-56/343-801
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kotikovizig.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: VIZITERV Environ Kft.
Postai cím: Kiss E. u. 11.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
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
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
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 - KEOP-7.2.2.1.-2008-0003 - Komplex Tisza-tó Projekthez
kapcsolódó, TIKEVIR vezérlő-szabályozó rendszer tervezése
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Békés megye
NUTS-kód HU322, HU321, HU332
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/12/21 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Geodéziai felmérések végzése, geodéziai adatbázis előállítása:
Összesen 676 km csatorna hosszon 676 db szelvény felvétele
Állomáshálózat fejlesztése:
- KÖTI-KÖVIZIG területén 6 db műtárgy esetében
- TIKÖVIZIG területén 8 db műtárgy illetve berendezés esetében
- KÖR-KÖVIZIG területén 5 db műtárgy illetve berendezés esetében
A vízügyi ágazatban országosan alkalmazott hidraulikai modellhez illeszkedő
vezérlő-szabályozó rendszer kialakítása:
- Geodéziai adatbázis előállítása
- Hidrológiai adatok rendszerezése
- Térképi adatbázis létrehozása a TIKEVIR teljes működési területére.
- A keresztszelvény felmérések és a műtárgyak geodéziai adatai alapján 1D
hidraulikai modell felépítése a TIKEVIR vízfolyásaira.
- Hidrológiai alapadatok közvetlen (automatikus) átadása a folyóhidraulikai modellbe
(OHM-ből az 1D modell DssVue adatbázisába).
- A TIKEVIR működését segítő hidrológiai előrejelzési rendszer bevonása, az
eredmények átvitele az 1D modellbe.
- Egyszerűen kezelhető vezérlő-szabályozó segédletsorozat összeállítása a
modellfuttatás eredményei alapján.
- A vezérlő-szabályozó rendszer működtetésének szervezeti, jogi feltételeire,
karbantartására, vonatkozó szabályzat kialakítása.
A rendszer használóinak száma kb. 50 fő.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72000000-5

72224100-2
48612000-1
72212600-5
72322000-8
71353000-7
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 9500000
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 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/02/28
(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
További
tárgyak:

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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
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: 2009/10/09 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 195 - 280449
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/10/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18816 / 2009 (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: 2010/01/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 16 - 021181
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/01/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30789 / 2009 (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):
“6. “Megbízási díj, fizetési feltételek
…
A Megbízott 1 db számlát és 1 db végszámlát nyújthat be, az alábbiak szerint:
- 1. számla: vezérlő-szabályozó rendszer tesztmodelljének kialakítását követően a
megbízási díj 40 %-a
- végszámla: miután a rendszer valamennyi állomáson átadásra került (hibajavítás,
teljesítménymérések, dokumentációk átadása, oktatás megtörtént) - a megbízási díj
60 %-a.
Előleg igénylése esetén az előleg elszámolása csak az 1. számlában lehetséges.

…”
fejezet az lábbiak szerint módosításra kerül:
“6. “Megbízási díj, fizetési feltételek
…
A Megbízott 1 db végszámlát nyújthat be a Műszaki leírásban közétett feladatok
maradéktalan teljesítését követően, teljesítés igazolás megléte esetén.
…”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A feladat megvalósítására vonatkozó engedélyezési eljárás elhúzódása
következtében a felek a számlázás egyszerűsítésében állapodtak meg, tekintettel a
támogatási rendszer kifizetési sajátosságaira.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/12/22 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/11 (év/hó/nap)

