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: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Árpád u. 28-32.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Petrőcz Bálint
Telefon: 06-96/500-055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: 06-96/500-059
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: OVIBER-VIKUV Konzorcium
Postai cím: Alkotmány u. 27.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
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
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
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): vízügy
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
Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
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 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Mérges, Árpás-Kisbabót, Ács-Lovadi-rét, Vének
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/12/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés tárgya: Távlati vízbázosok diagnosztikai vizsgálata Mérges,
Árpás-Kisbabót, Ács-Lovadi-rét, Vének településeken.
1./ Mérges 2./ Árpás-Kisbabót, 3./ Ács-Lovadi-rét, 4./ Vének részekre vonatkozóan
mindegyik résznél az alábbi feladatok elvégzése:
Meglévő adatok összegyűjtése
Geofizikai vizsgálatok
Szennyezőforrások felmérése a védőterületen
Monitoring hálózat kialakítása
Mindegyik vízbázisnál kísérleti telep létesítése
Hosszú idejű szivattyúpróba elvégzése
Hidrodinamikai modell összeállítása
Kivehető vízmennyiség megállapítása
Védőterület, illetve védőidom meghatározása
Biztonságba helyezési terv készítése
Földhivatali dokumentáció készítése (térképi lehatárolás, tulajdonosok kilistázása,
hrsz-ok kigyűjtése, területfelhasználások, tulajdoni lapok beszerzése)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71630000-3

További
45262220-9
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) 62.375.000.Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 00
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2010/09/30 (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
Bruttó ajánlati ár

50

Ajánlattevő által vállalt késedelmi kötbér
nagysága

5

Súlyszám

Alapadatok előállításának módja a
15
dokumentációban foglalt szempontokhoz
rendelt pontszámok szerint
Hidraulikai modell készítésének módja a 15
dokumentációban foglalt szempontokhoz
rendelt pontszámok szerint
Eredmények feldolgozásának
15
módja, értékelések teljeskörűsége a
dokumentációban foglalt szempontokhoz
rendelt pontszámok szerint
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: 2009/09/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 186 - 267891
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/09/30 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20055 / 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: 2009/12/24 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 248 - 355718
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/12/14 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28237 / 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):
5. A szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik.
5.1. A szerződés mellékleteként az ajánlatában foglalt részhatáridők az alábbiak
szerint módosulnak:
Állapotfelmérés archív információk begyüjtése 2010. február 1.
Szennyező források feltárása fúrásokkal 2010. július 30.

Geofizikai felmérés 2010. július 30.
Monitoring rendszer kialakítása fúrással vagy szondával 2010. július 30.
Kísérleti telep tervezése, kialakítása
2010. július 30.
Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal 2010. augusztus 30.
Talajminta és vízkémia mintavételek, laborelemzések 2010. augusztus 30.
Modellezés védőterület meghatározása 2010. szeptember 30.
Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges
dokumentáció összeállítása 2010. szeptember 30.
Térinformatikai feldolgozások készítése 2010. szeptember 30.
Az alapszerződés 2. sz. mellékletét képező teljesítési és kifizetési ütemterv a fentiek
alapján szintén módosul.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Indoklás: A kísérleti telep és észlelő kutak kivitelezése, valamint a rajtuk
végzendő mérések az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt eltolódnak. Az
engedélyezési eljárást a területtulajdonosok és egyéb, szolgalmi joggal rendelkezők
hozzájárulásának beszerzési nehézségei késleltetik. A feltáró fúrások és geofizikai
mérések a rendkívüli időjárási viszonyok miatt csak lassabb ütemben teljesíthetők.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/05/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A módosítással nem érintett részek változatlanul érvényesek maradnak.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződő fél egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/03 (év/hó/nap)

