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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: ÉPKERSERVICE Zrt.
4033 Debrecen, Veres Péter u. 95.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/07/15 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási
szerződés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív
Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási
munkálatok kivitelezésére.
„A történelem országútjain” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül
elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:
- Műemléki Hortobágyi Csárda épület felújítása, átalakítása 527,1 m2 nettó
alapterületen, pinceszint felújításával, továbbá új 500 adagos főzőkonyha
bővítésével nettó 465,46 m2 alapterülettel és 413,87 m2 nettó tetőtér-beépítéssel.
Az ajánlat részét képezi a csárdakert kialakítása, parkosítása. Nem tárgya az
ajánlatnak a konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése.
- Műemléki Kadarcsi Csárda épület felújítása nettó 457,91 m2 területen,
csárdamúzeum funkcióváltással, a pinceszint felújításával 66,42 m2 nettó területen,
továbbá a kiszolgáló épület átalakítása, felújítása 170,95 m2 területen, továbbá új
nettó 75,16 m2 raktárépület építése, valamint szekérállás építése 509,2m2 területtel.
A projekt részét képezi aszfalt burkolatú út és parkoló felújítása, továbbá 3 db
bemutatási célú egyágú gémeskút építése, a terület parkosítása, kerítés és kisfahíd
építése.
- Meggyes Csárda nádtető héjazat cseréje 296 m2, melléképület meszelése,
tetőszerkezet megerősítése.
- Bemutatási célú négyállásos gémeskút építése 9,0 m belső átmérővel, 8,0 m
mélységgel, 1,3 m magas kútkerettel, 4 – 4 db tölgyfa ágassal, gémmel és ostorral,
kovácsoltvas vasalatokkal.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.
Ellenszolgáltatás összege: 351.973.634 Ft + ÁFA



2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/03/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti értékhatárokat elérő nyílt
közbeszerzési eljárás. (Harmadik rész, VI. fejezet)
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat.
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-5674/2009.
közzétételének napja: 2009/04/04 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: KÉ-14721/2009.
közzétételének napja: 2009/07/31 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): Az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. március 31.
Az új, módosított teljesítési határidő: 2010. május 15.
4.c)
A módosítás indoka: Az Örökségvédelmi Hivatal a kivitelezés alatt tartott helyszíni
szemle során megállapította, hogy a Hortobágyi Csárda festési munkálataihoz
szükséges festőrestaurátori szakvélemény beszerzése, továbbá a szakvéleménnyel
kiegészített engedélyezési dokumentáció újbóli engedélyeztetése. A restaurátori
szakvélemény benyújtásának határideje 2010.03.31. Az utólag előírt restaurátori
szakvélemény beszerzéséhez és engedélyeztetéséhez szükséges időtartam miatt
az eredeti teljesítési határidő (2010.03.31.) nem tartható, tekintettel arra, hogy a
kivitelező az engedély kiadásáig nem kezdheti meg a festési munkát.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2010/03/12 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A szerződésmódosítással és
a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/17 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


