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A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sumen u. 2.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szilágyi Gábor igazgató
Telefon: 52/529-920
E-mail: gabor@hnp.hu
Fax: 52/529-940
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.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: BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Soó Rezső u. 21.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 52/541-780
E-mail: mullerz@bioaquapro.hu
Fax: 52/541-781
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
Projekt előkészítő tanulmányok készítése
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
Az ajánlatkérő székhelye, illetve a felmérés helyszínei
NUTS-kód HU32
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/02/07 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérő „Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” [KEOP-7.3.1.2/09-2010-0003] tárgyú
pályázatához kapcsolódóan a középfeszültségű vezetékek természetbarát
átalakításához szükséges projekt előkészítő tanulmány elkészítése.
A projekttel érintett területen az oszloptípusok nagy száma és a szabványtól
való bizonyos eltérések miatt szükséges a nyertes ajánlattevőnek egy előzetes
felmérést elkészíteni, mely az érintett vezetékszakaszok egyenkénti felmérését
célozza a hálózati szolgáltató és az ajánlatkérő szakembereinek bevonásával, közös
bejárásával.
Az elkészítendő tanulmány célja: pontosan meghatározni az elvégzendő munka
mennyiségét, az érintett oszlopok számát, az anyagigényt és a várható költségeket.
A felméréssel érintett vonalszakaszok:
Hortobágy-Nagykunság természetvédelmi tájegység: 146 km,
Közép-Tisza- Jászság természetvédelmi tájegység: 133 + 44 km,
Hajdúság-Dél-Nyírség természetvédelmi tájegység: 58 km,
Bihari-sík természetvédelmi tájegység: 74 km,
Nyírség-Szatmár-Beregi természetvédelmi tájegység: 177 km.
A tanulmányt a nyertes ajánlattevő köteles 4 db (négy) nyomtatott és 1 (egy) db
elektronikus példányban átadni az ajánlatkérő részére.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71242000-6

További
tárgyak:

71250000-5

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 1580000
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 2011/02/07 (év/hó/nap)
befejezés 2011/10/03 (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]
Nyílt
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)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]

Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással 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: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/12/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 38126 / 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: 2011/02/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2723 / 2011 (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 2.2. pont tekintetében
Eredeti:
A vállalkozónak jelen szerződésből fakadó feladatait 2011. október 3-ig kell
teljesítenie. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított:
A vállalkozónak jelen szerződésből fakadó feladatait 2012. február 28-ig kell
teljesítenie. Megrendelő előteljesítést elfogad.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2011. szeptember 29-én arról értesítette
a vállalkozót, hogy üzemeltetési területén hatályba lépett az ETI-MU-04-05-v02
Középfeszültségű hálózatok műszaki előírásainak módosítása c. műszaki utasítás,
mely teljes körben szabályozza a középfeszültségű elektronikus hálózatokon
végzendő beavatkozások technológiai lehetőségeit. Az említett dokumentum
módosításokat tartalmaz a hálózatokon végzendő madárvédelmi átalakítások
korábbi anyag és eszköz felhasználásához képest, különös tekintettel az
oszloptranszformátorok burkolt szabadvezetékkel történő bekötése kapcsán.

Az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. külön felhívta a figyelmet arra, hogy az
utasítás hatályba lépése óta a hálózaton kizárólag az abban szereplő anyagok és
eszközök, illetve technológiai megoldások alkalmazására van lehetőség.
A vállalkozó még aznap levélben fordult a megrendelőhöz, melyben közölte, hogy
az eddig elvégzett felmérések a korábbi burkolási mechanizmusokra vonatkozóan
történtek, azok nem alkalmasak a megváltozott körülmények mellett a burkolási
munkák anyag- és munka-befektetési igényeinek felmérésére (pl. korábban az
oszloptranszformátorok burkolt szabadvezetékes áramkötéseinek csatlakoztatása
saruval történt, az új utasítás szerint különbséget kell tenni a transzformátorgépek
teljesítménye és típusa miatt a sarus és a csatlakozó sínnel történő bekötések
között).
A fentiek megítélése csak a transzformátorgépek megtekintésével lehetséges,
illetve szükséges az oszloptrafók újbóli, részletes felmérését is elvégezni, mivel
ezek nélkül jelen szerződést nem lehet megfelelően teljesíteni. Ennek érdekében a
helyszíneket ismételten végig kell járni, amely a szerződés eredeti határidőben való
teljesítését nem teszi lehetővé. Ezen okokra hivatkozva a vállalkozó kezdeményezte
a szerződés teljesítési határidejének módosítását, melyet a megrendelő elfogadott.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/09/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/10/17 (év/hó/nap)

