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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_________________________________

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest,
Karolina út 19-21.)

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Mester-Ingatlan Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Fuvaros u. 73/a.)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

2.b)
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A szerződéskötés időpontja: 2009/02/02 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Országos Vérellátó Szolgálat
Központjában (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) folyékony nitrogén hűtésű készítmény-tárolóhoz
kapcsolódó építési munkák. Az épület déli és keleti homlokzati nyílászáróinak cseréje, három
homlokzatának – 350 m2, teljes tetőszigetelésének - 550 m2 – felújítása a műszaki leírásban
részletesen meghatározottak szerint.
Az ellenszolgáltatás összege a szerződéskötéskor: nettó összár: 9.227.510.- Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/03/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 299.§ (1) bekezdés a) pontja szerint lefolytatott egyszerű eljárás.

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: Az
eljárás megindításáról szóló ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 150. számában a
21259/2008. számon, 2008. december 24-én jelent meg.

közzétételének napja: 2008/12/24 (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:

közzétételének napja: (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):  A szerződés
1. számú melléklete (műszaki leírás) kiegészül a Vállalkozó által összeállított, valamint a
Megrendelő által felülvizsgált és elfogadott műszakilag szükséges pótmunkákkal.
 A szerződés 2. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A vállalkozási díj összege az
Ajánlati Dokumentáció szerinti követelményeknek megfelelően teljesített Építési munkák
tekintetében mindösszesen nettó 12.434.610,- Ft + 20 % ÁFA, azaz
tizenkettőmillió-négyszázharmincnégyezer-hatszáztíz forint plusz húsz százalék ÁFA, amely
összeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő valamennyi építési munka
ellenértékét.

4.c)
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A módosítás indoka: A Vállalkozó az építési munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően
megkezdte. A kivitelezés során több a szerződéskötéskor előre nem látható műszaki hiba,
hiányosság jelentkezett, melyek azonnali javítása műszakilag indokolt. Ezen hibák kijavítása
nélkül a szerződésben eredetileg vállalt építési munkák nem teljesíthetők, illetve azonnali
kijavításuk nélkül a vállalt teljesítési határidő nem tartható és I. osztályú minőségben nem
biztosítható, tehát a szerződés a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/03/17 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: Az elvégzett munkára 1 év, a tetőszigetelésre 5 év jótállás van.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/20 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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