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Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó
Általános keresés:
OK Általános keresés
Közbeszerzési Értesítő
Kiválasztott lapszám
Legutolsó 5 lapszám

Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

2012/25. lapszám
2012/24. lapszám
2012/23. lapszám
2012/22. lapszám
2012/21. lapszám

Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma:
Ajánlatkérő:
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye:
Beszerzés tárgya:
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
CPV kód:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:
Rövid tartalom:

2011 / 84
Veszprémi Főegyházmegye
MentArtis Kft.
8200 Veszprém, Vár utca 31.
Szolgáltatás
Szolgáltatás
tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
92522200-8
2011/07/22/
17700/2011

Egyéb
Szabadidő, kultúra és vallás
Fa-restaurátori munkálatok elvégzése a „Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ
kialakítása a veszprémi várban” projekt keretében

Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
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: Veszprémi Főegyházmegye
Postai cím: Vár utca 18.
Város/Község: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Mail József gazdasági helynök
Telefon: 88/426-088
E-mail: ersekseg@ersekseg.veszprem.hu
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Fax: 88/426-287
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ersekseg.veszprem.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: MentArtis Kft.
Postai cím: Maros u. 44/a.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1012
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
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
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
x Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
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
Fa-restaurátori munkálatok elvégzése a „Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ kialakítása a veszprémi várban”
projekt keretében
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)
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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)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 26
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
8200 Veszprém, Vár utca 31.
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/10/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ kialakítása a veszprémi várban elnevezésű projekthez kapcsolódó farestaurátori munkálatok elvégzése, amely a nyertes KDOP 2.1.1/B pályázaton alapul.
Részletesen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 430/0479/4/2010. számú határozatában, ill. az annak alapját képező
restaurálási tervben foglaltak szerint, annak teljes körű betartásával.
A Bíró-Giczey ház fa-restaurátori feladatainak, illetve egyéb restaurátori tevékenységeknek (pl. restaurátori felügyelet
biztosítása, stb.) teljes körű elvégzése a Restaurálási tervben, a KÖH 430/0479/4/2010. számú engedélyében, illetve a 2010.
június 18-án tartott szakmai konzultáció jegyzőkönyvében foglaltak alapján.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
92522200-8
További 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) 19112500
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 2011/03/15 (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
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
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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 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: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/08/24 (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: 2011/09/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24708 / 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):
Eredeti szerződéses feltétel:
6.
Teljesítési határidő: A Munkaterület átadására a felelősségbiztosítási kötvény elfogadott ajánlata másolati példányának,
illetve az első biztosítási díjrészlet kifizetését igazoló bankszámlakivonatnak átadását követően kerülhet sor. A vállalkozási
tevékenység teljesítésének befejezési (vég)határideje: 2011. március 15. A KÖH átadási zsűrit 2011. március 1-ig meg kell
tartani, ehhez Vállalkozónak a munkát február 21-ig készre kell jelenteni. Műszaki előteljesítés lehetséges.
A módosított szerződéses feltétel:
6.
a vállalkozás befejezési (vég)határideje 2011. május 15. A KÖH átadási zsűri megtartását olyan időpontra kell
kezdeményezni, hogy az esetlegesen felmerülő hiánypótlást a határidőig teljesíteni lehessen. A munkát a határidő előtt min. 8
nappal készre kell jelenteni.
Műszaki előteljesítés lehetséges, de felek már most rögzítik azt is, hogy ezen határidők az építőipari munkálatok esetleges
további késedelme esetén azzal arányosan eltolódnak
Megrendelő és vállalkozó megállapítják, hogy a határidő-módosításra feleken kívül álló okból, a műemlékvédelmi előírások
betartása érdekében kerül sor, ezért Vállalkozóval szemben a késedelem hátrányos jogkövetkezményeit Megrendelő nem
alkalmazza. Abban az esetben, ha az ezen módosító okiratban jelölt határidőktől eltérő időpontban történik a teljesítés, a
részteljesítés, annak okát a felek közös nyilatkozatban rögzítik, amelyben a késedelem okát, az esetleges alkalmazásra kerülő
szankciókat is megállapítják.
A VSZ 1. számú mellékletét a felek az 5. részszámla, valamint a végszámla tekintetében módosítják. Ugyancsak módosítják a
2. sz. mellékletben a műszaki terv 5. és 6. teljesítési fázisát. Ezen utóbbiak esetében az ott felsorolt munkák befejezése csak
az építőipari munkák teljesítésének függvényében lehetséges.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződő felek megállapítják, hogy a Bíró-Giczey Ház kivitelezési munkáinak teljesítési határideje több, a műemléki épületre
jellemző okból kifolyólag módosításra került 2011. február 18-ról 2011. május 31-re. Mivel a farestaurátori munkák végső
teljesítéséhez pormentes környezetre van szükség, ezért ezen munkák szoros összefüggésben vannak a a gerenerálkivitelezési
munkák előrehaladásával. Az építőipari kivitelezési munkák csúszása így maga után vonja a farestaurátori munkák későbbi
teljesítését is. Erre tekintettel a felek vállalkozási szerződésüket közös megegyezéssel a teljesítési határidők vonatkozásában
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módosítják. A generálkivitelezői munkák módosításáról megjelent hirdetmény száma: 1407/2011. volt. A Közbeszerzési
Értesítőben megjelent 2011. január 31.-én.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/01/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/12 (év/hó/nap)
Vissza
Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás
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