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: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím: Dísz tér 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Báthory Gábor projektvezető
Telefon: +36 20 911-6776
E-mail: mag@mag.hu
Fax: +36 1 202 6288
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: Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
Postai cím: Kossuth tér 16-17.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
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
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): műemlékek kezelése, gondnokolása
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 az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország,
Heves megye,
Sirok, külterület, hrsz: 0193, 0194, 0192/4, 0192/10, 0192/20
NUTS-kód HU312
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/09/28 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
1. rész: Alsóvár műemléki rekonstrukciója
700 m3 föld kitermelése, 1500 m2 nehézállvány építés (min. 5 kN/m2 teherbírású),
sziklafal szilárdítás, 300 m3 kő várfal építés, 200 m2 alapterületű magasépítési
tevékenység, és kapcsolódó gépészeti (vízellátás, csatornázás, stb.), villamossági
(belső áramellátási, gyengeáramú hálózat kiépítési, villámvédelmi, stb.), térfigyelő
és web-kamera rendszer kiépítési munkák elvégzése, 15 m2 kőrestaurálás, külső
díszvilágítás kiépítése, 1000 m2 bozótirtás.
Ellátandó feladatok:
1.) A beruházás előkészítése, megvalósítása;
2.) A műszaki átadás-átvételi-, használatbavételi- és az utó-felülvizsgálati eljárások
lebonyolítása;
3.) A megvalósulási dokumentáció és az üzembe helyezéshez (engedélyek
megszerzéséhez és az üzemeltetésre történő átadáshoz) szükséges
dokumentumok, valamint az (ajánlatkérő számviteli politikájához illesztett) aktiválási
jegyzék elkészítése;
4.) A beruházás garanciális és szavatossági igényeinek teljesítése („Jótállási
időszakban” és azt követően a vonatkozó jogszabályok szerint);

5.) Továbbá a kommunikáció és a tájékoztatás körében felmerülő kivitelezői
feladatok ellátása.
6.) Monitoring időszakban, a Projekt lezárását követő 5 évben, szükség és igény
szerinti rendelkezésre állás, adatszolgáltatás.
Ütemezés:
1. rész:
munkaterület átadás: 2010.08.11.
1db web-kamera működőképes kiépítése: 2010.10.21. (illetve az ajánlattevő
vállalása szerinti korábbi időpontra)
A felső vár látogathatóságát munkaszervezési megoldásokkal a teljes kivitelezési
időtartamból legalább 13 hónapon keresztül biztosítani kell.
műszaki átadás-átvétel: 2011.10.31. (illetve az ajánlattevő vállalása szerinti korábbi
időpontra)
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212350-4

45453100-8
45231100-6
45261400-8
45262700-8
45316100-6
35125300-2
45314300-4
72260000-5
45300000-0
45330000-9
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 221668895
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 2011/10/30 (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?
További
tárgyak:

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
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
Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)

60

Vállalt előteljesítés (nap)

15

Web-kamera működtetésére vállalt
feltétel

15

Jótállásra vállalt időtartam (év)
10
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: 2010/06/14 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14502 / 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: 2010/08/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22029 / 2010 (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):
1. A szerződés 6.2 pontjában az „előlegszámla” kifejezés „előlegbekérő”-re
módosult;
2. A szerződés fejrészében a vállalkozó adatai (Reneszánsz Zrt) aktualizálásra
kerültek:
a. név: Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-ről „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt.-re
b. cím: „2543 Süttő, Rákóczi út 64.”-ről „2096 Üröm, Fő utca 1.”-re;
c. az adószám: „10785234-2-11”-ről „10785234-2-13”-ra;
d. a cégjegyzékszám: „11-10-001531”-ről „13-10-041138”-ra
változott;
3. A szerződés 6.13/b pontjában a fedezetkezelői számla adatai aktualizálásra
kerültek az alábbiak szerint
a. eredeti szöveg: „a fedezetkezelői számla szám: siroki népi ház 10032000
01711301 09001008 Beruházás azonosítója: 10/000228/2010”
b. módosított szöveg: „a fedezetkezelői számla szám: siroki vár 10032000
01711301 09001008 Beruházás azonosítója: 10/000228/2010”
A szerződés – fentiek szerinti – módosításokkal nem érintett pontjai változatlanok
maradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződés érdemi tartalmának módosítása nélkül,
1. az előlegre vonatkozó aktuális elszámolási szabályoknak megfelelő terminológia
átvezetésre került;
2. a vállalkozó címváltozásával összefüggő adatai a szerződésben aktualizálásra
kerültek;
3. a fedezetkezelői számla adatai aktualizálásra kerültek.
A fenti módosítások indokai a szerződéskötést követően, azonban a
szerződéskötéskor előre nem látható módon álltak be, miközben az ezek szerinti
pontosítások elmaradása a szerződő felek jogos érdekét (a szerződés szabályszerű
végrehajtását) sértette volna.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/01/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:

1. A jelen tájékoztatóval érintett közbeszerzési eljárás 2 részteljesítést foglal
magában: (1. részteljesítés: Vár; 2. részteljesítés: Tájház). Ajánlatkérő a szerződés
módosítás okán mindét részre vonatkozóan külön-külön tájékoztatót tesz közzé.
Jelen tájékoztató az 1. részteljesítésre (Várra) vonatkozik.
2. A jelen tájékoztató II.2 pontjában a szerződés teljes, mindkét részteljesítést
magában foglaló összértéke került feltüntetésre, mely összegből a jelen
tájékoztatóval érintett 1. részteljesítés (Vár) szerződéses összege: 194.969.298,-Ft
(nettó, áfa nélkül).
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/01 (év/hó/nap)

