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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.
„Daruvonulás Hortobágyon”, a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új
ökoturisztikai attrakciók létrehozása elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:
Hortobágy – Halastó területén:
- 14.II. rendszerű vb. aljas vg. Bontása, helyükre 34,5 rendszerű (C) vágány építése
3.600 vfm 3 csoport kitérő átépítésével. Új 1.184 vfm 34,5 rendszerű (C) vágány
építése 2 csoport kitérővel, utasperon kialakításával a vágányok kiszabályozásával.
- Meglévő kisvasúti állomás épületében akadálymentes WC építése.
- 1 db 9,0 m járószint-magasságú faszerkezetű megfigyelő magasles.
- Információs tér – kiállító tér: 116,31 m2.
- Vadles építése: 1 db 17,49 m2 területű, 5,0 m járószint-magasságú.
- Vadles építése: 1 db 17,49 m2 területű, 5,10 m járószint-magasságú.
- 1 db vadles elbontása.
- Vaddisznó kifutó kialakítása: Külső és belső karámok, kapuk építése, menekülő
domb építése 4 db egyenként 200 m2 területen, pihenő-ól építése: 2 db (15m2/db),
szénarácsos őzetető 2 db, vaddisznó pihenő – etetőól: 2 db (15,45m2/db), betekintő
és pallóút+stég: 139,34m2.
- Kondás tó: 430 fm hosszú 2,00 széles pallóút építése, 3 db 5,0 m
járószint-magasságú madárbetekintő építése, madáretető kikötő - stég 24,05m2
területen, mesterséges etetősziget építése 1 ha területen 1 m –es kiállással,
kikötőstég és rámpa 115,5 m2 területen.
- Kisvasúti megálló épület nettó 61,43 m2 területen.



- Bivalyos tó területén: pallóút és betekintő stég: 153,08 m2.
- Gyalogoshíd 14 m fesztávolságú építése 2 db.
- Gyalogos fahíd elbontása 1 db.
- stég bontása 1 db
- betekintő bontása 1 db.
- Fészkelő fal építése 10 m hosszú és 1,40 m szélességben +2 db mobil fészkelő.
- tereprendezés 5 ha területen átlag 30 cm vastagságban, 1 ha-os bivalyfürösztő
létesítése 2 db műtárggyal.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.
Az ellenszolgáltatás összege: 337.405.078 Ft + ÁFA
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/10/30 (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): 4.b.1. Az Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben foglaltakkal
összhangban a megkötött vállalkozási szerződésben 1 db, a vállalkozási díj 50 %-át
meg nem haladó összegű részszámla benyújtására lehetőséget biztosított.
A szerződés mellékletét képező műszaki megvalósulási és pénzügyi ütemtervben
foglaltak módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:
Az ütemtervben eredetileg szereplő feltétel:
- a részteljesítéshez kapcsolódó műszaki tartalom: a kisvasúti pályatest felújítandó
és új szakaszának ágyazati részének és beton, faaljainak elkészítése
- a részszámla összege: 168.000.000 Ft +ÁFA
Módosított feltétel:
- a részteljesítéshez kapcsolódó műszaki tartalom: a felújítandó pályatest szakasz
elkészítése, az új szakaszon csak a tükörkiemelése és a zúzottkő ágyazat készítése,
valamint a második ütemben szereplő „egyéb” építményekből a következő



munkálatok kivitelezése: madársziget, etetőstég, kikötőstég és etető rámpa, pallóút
48 % -ban.
- részszámla összege: 132.487.029 Ft + ÁFA
4.b.2. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
673/19/2009 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró Határozata alapján
módosul a szerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint:
A Határozat alapján nem valósítható meg az eredetileg tervezett vaddisznó kifutó és
létesítményei, helyette az alábbi építmények kerülnek a szerződésbe:
- Madárgyűrűző állomás: 1 db betekintő és a hozzá kapcsolódó pallóút
- 2x3 állásos WC csoport
- Fedett pihenő
A szerződésben rögzített vállalkozói díj nem változik.
4.c)
A módosítás indoka: 4.c.1. A szerződés módosítás oka a korlátozott munkavégzési
körülmények, melyek részben turisztikai, részben az időjárási viszonyok miatt álltak
elő. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ugyanis a meglévő, átépített 3,6 vkm
szakaszt turisztikai célra használja 2010. június 1. –től, így kivitelezési célra azok
nem vehetők igénybe. A folyamatos esőzések miatt az új szakaszon elkészült
zúzottkő alapok vízzel telítődtek és csak a teljes kiszáradást követően lehetséges
a Vb. aljak és a helyszínen lévő vasúti sín beépítése. A kivitelező vállalkozó viszont
igény tart a részszámla benyújtására, mivel a fenti körülmények rajta kívül álló
okokból merültek fel.
4.c.2. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
673/19/2009 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró Határozata, mely a
hatósági engedély kiadásának feltétele. A módosított műszaki tartalmat a TIKTVF
elfogadta, ahhoz szakhatósági hozzájárulását adta.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2010/06/17 (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: 2010/06/24 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


