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A Duna-Tisza közi Homokhátság mintaprojekt előkészítése
(KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001).(szerződés mód.)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/51
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.05.03.
Iktatószám: 6781/2013
CPV Kód: 71300000-1;71320000-7;71351730-9;70332000-7;79314000-8;79416000-3;71351611-9;79400000-8;90713000-8

Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:

Kecskemét, Városföld, Tiszaalpár, Nyárlőrinc, Gátér,
Kiskunfélegyháza és Kunszállás Fülöpszállás,
Szabadszállás, Kerekegyháza, Fülöpháza, Ballószög,
Ágasegyháza, Izsák, Soltszentimre, Csengőd, Páhi,
Orgovány, Jakabszállás és Helvécia közigazgatási
területe

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Aquaprofit – ÖKO Konzorcium
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem vízügy

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dancsa István

Telefon: +36 12254400

E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Aquaprofit – ÖKO Konzorcium

Postai cím: Krisztina krt. 32, Attila út 16. 1. em. 2.

Város/Község: Budapest,Budapest

Postai irányítószám: 1013

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

x Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): vízügy

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia
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 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében „A Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két
mintaterületen a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek
megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojekt” című, EU támogatásra számottartó projekt
előkészítése (KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001).

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Kecskemét, Városföld, Tiszaalpár, Nyárlőrinc, Gátér, Kiskunfélegyháza és Kunszállás Fülöpszállás,
Szabadszállás, Kerekegyháza, Fülöpháza, Ballószög, Ágasegyháza, Izsák, Soltszentimre, Csengőd,
Páhi, Orgovány, Jakabszállás és Helvécia közigazgatási területe

NUTS-kód HU331

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
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Dátum: 2012/03/20 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Vállalkozási szerződés keretében „A Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két 
mintaterületen a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek 
megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojekt” című, EU támogatásra számottartó projekt 
előkészítése (KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001). 
Mennyiség 
Az Ajánlattevő feladata, hogy elkészítse az EU támogatásból finanszírozandó projektek 
pályázatainak benyújtásához és a megvalósításuk megkezdéséhez szükséges pályázati 
dokumentációkat. A dokumentációknak alá kell támasztaniuk a projekt céljainak 
megalapozottságát, indokoltságát, jogszabályi követelményeknek való megfelelősségét, a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekhez és a regionális és térségi tervekhez való illeszkedését. 
Az Ajánlattevő feladata a pályázati dokumentációk alapját képező Részletes megvalósíthatósági 
tanulmányban kiválasztott fejlesztési változathoz tartozó beruházások létesítményei műszaki 
terveinek elkészítése (vízjogi engedélyes tervek, műszaki ajánlati tervek) és a kapcsolódó 
engedélyezési eljárások lefolytatása. 
Az Ajánlattevőnek el kell készítenie továbbá a tervezett létesítmények megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges dokumentumok műszaki fejezeteit is. 
Mindkét mintaterületre külön-külön szükséges a dokumentációk elkészítése. 
Főbb feladatok: 
A megvalósítandó két mintaprojekt célterületei a következők: 
— 1K, Keleti mintaterület: Kecskemét-Tiszaalpár mintaterület (Kecskemét, Városföld, Tiszaalpár, 
Nyárlőrinc,Gátér, Kiskunfélegyháza és Kunszállás), 
— 2Ny, Nyugati mintaterület: Közép-homokhátsági mintaterület (Fülöpszállás, Szabadszállás, 
Kerekegyháza, Fülöpháza, Ballószög, Ágasegyháza, Izsák, Soltszentimre, Csengőd, Páhi, Orgovány, 
Jakabszállás és Helvécia). 
I. Terület igénybevétel előkészítése: 
— Tervezéshez szükséges geodéziai felmérések, 
— Örökségvédelmi hatástanulmányok készítése, 
— A tervezési térség tulajdoni viszonyainak feltárása, értékbecslés, 
— Területbiztosításhoz kapcsolódó adás-vétellel és kisajátítással kapcsolatos előkészítő feladatok, 
— Területrendezéséhez szükséges tanulmányok. 
II. Környezetvédelmi dokumentációk, engedélyeztetés: 
— Felszín alatti vízszint és vízmozgás modell, 
— Előzetes Vizsgálati Dokumentációk készítése, határozat megszerzése, 
— NATURA 2000 hatásbecslés készítése, nyilatkozat megszerzése, 
— Környezeti hatástanulmányok elkészítése, 
— Környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködés, engedélyek megszerzése, 
— Összesített környezeti hatástanulmányok készítése. 
III. Részletes megvalósíthatósági tanulmányok + CBA-k elkészítése, egyeztetése véglegesítése: 
— Előzetes RMT, 
— RMT, CBA tervezet, megvalósítás konstrukciója, szükség esetén konzorciumi szerződés 
tervezetelkészítése, 
— RMT egyeztetésekben való aktív részvétel, 
— RMT javítás, véglegesítés.
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IV. Tervezés, engedélyeztetés: 
— Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációk készítése: 
— Vízjogi létesítési, engedélyezési eljárásban való közreműködés, az engedélyek megszerzése, 
— Közbeszerzési eljárások megkezdéséhez és lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatási (PR,
Mérnök, stb.) és tender dokumentációk műszaki tartalmának, és műszaki tender tervek elkészítése. 
V. Kommunikációs (PR) feladatok ellátása a projekt előkészítésének szakaszában Kutatás, tervezés,
előkészítés feladatai: 1. és 2. szakasz; 
VI. Pályázat beadásához szükséges dokumentációk összeállítása, Konzorciumi szerződés tervezet
felekkel való egyeztetése, véglegesítése; 
VII. Rendelkezésre állás; 
Részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Becsült érték áfa nélkül: 310 860 000 HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71320000-7

71351730-9
70332000-7
79314000-8
79416000-3
71351611-9
79400000-8
90713000-8

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 309700000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2013/03/31 (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
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III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft). 65
Szakmai ajánlat 35

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 252 - 411543

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/31 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 62 - 100124

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/03/29 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződés IV.1. Felek jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek
maradéktalan ellátásáig kötik, melynek végső időpontját 2013. 03. 31. napjában határozzák meg,
mely szigorú határidő. A szigorú határidő fogalmával a felek tisztában vannak. Szigorú és
kötbérterhes határidőként kell értelmezni valamennyi a jelen szerződésben, ill. a közbeszerzési
eljárás anyagában a Vállalkozó teljesítésére meghatározott határidőt. A teljesítésre vonatkozó
határidőket a szerződés mellékletét képező (M1) táblázat tartalmazza.
Módosítás: „Felek jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan
ellátásáig kötik, melynek végső időpontját 2013. július 31. napjában határozzák meg, mely szigorú
határidő.”Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés Pénzügyi és teljesítési határidő
ütemterv (M1) melléklete a jelen szerződés mellékletében foglaltak szerint módosul.

IV.1.3) A módosítás indoka:

Felek a fenti szerződésüket (továbbiakban: alapszerződés) egyező akarattal, a 2003. évi CXXIX. tv.
303. § (1) bekezdése alapján figyelembevételével – hivatkozva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv. 181. § (1) bekezdésére - jelen okirattal módosítják a következő indokok alapján:
környezetvédelmi és vízjogi létesítési és engedélyezési eljárások kapcsán a hatósági eljáráshoz
köthető esemény, körülmény következtében beállt késedelem miatt a befejezési határidők
módosítása szükséges, mely a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott
körülménynek minősül, továbbá a Felek lényeges érdekeit sérti.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/04/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

Ajánlatkérő 2003. évi CXXIX. törvény, Kbt. második rész IV. fejezete szerinti nyílt eljárást folytatott
le.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a hirdetményben foglaltakkal.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/04/22 (év/hó/nap)


	A Duna-Tisza közi Homokhátság mintaprojekt előkészítése (KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001).(szerződés mód.)

