Tájékoztató szerződés módosításáról
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2017/42
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ

Ajánlatkérő:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2017.03.22.
3760/2017
45000000-7
TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ, 2800
Tatabánya, Platán tér 10. (helyrajzi szám: 11055)
Agnus G' Építőipari és Szolgáltató Kft

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Nemes Tímea
Telefon: 34/515-700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése - TJ ESZI Család és
Gyermekjóléti Központ (Platán tér 10.) infrastruktúrájának fejlesztése című,
TOP-6-6-2-15-TB1-2016-00001 azonosítószámú projekt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése - TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ
(Platán tér 10.) infrastruktúrájának fejlesztése című, TOP-6-6-2-15-TB1-2016-00001 azonosítószámú
projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45110000-1
45430000-0
45442100-8
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45213316-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ, 2800 Tatabánya,
Platán tér 10. (helyrajzi szám: 11055)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ (Platán tér 10.) infrastruktúrájának fejlesztése a
„Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése” című, TOP-6-6-2-15-TB1-2016-00001
azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
Feladatok:
• válaszfalak, beépített szekrények bontása/építése
• csempeburkolat cseréje a konyhában
• vizesblokkok felújítása - 2 db WC + mosdó
• belső nyílászárók (ajtók) cseréje
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• szaniterek és egyéb vizes szerelvények, vezetékek és csaptelepek cseréje
• padlóburkolat cseréje (meglevő régi PVC cseréje új, jobb minőségű PVC burkolatra)
• belső festések
• a villamos hálózat cseréje (vezetékek, főelosztó, kapcsolók, dugaljak cseréje)
• gyengeáramú informatikai hálózat kiépítése
• radiátorok cseréje + szabályozhatóvá tétele
• homlokzati falak hőszigetelése
• tető fedésének bontása, hőszigetelés, új tetőfedés készítése - Lindab lemezzel
• régi fa nyílászárók cseréje korszerű műanyag ablakra
• járda átépítése
• az udvaron parkolási felület kialakítása (10 gépjármű beállását biztosító gyephézagos burkolat
kialakítása az udvarban 150 m2)
• csapadékgyűjtő és levezető rendszer cseréje
a mellékelt költségvetési kiírás szerint.
A pályázati kiírás részletes feltételei:
https://www.palyazat.gov.hu/top-662-15-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse
A kivitelezéshez szükséges további tervek elkészítése/beszerzése Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6-6-2-15-TB1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
3179 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 239/2017 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/21 (éééé/hh/nn)
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V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agnus G' Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadász út 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: agnus@agnus.hu
Telefon: 0634309263
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0634309264
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 65995541
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ, 2800 Tatabánya,
Platán tér 10. (helyrajzi szám: 11055)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ (Platán tér 10.) infrastruktúrájának fejlesztése a
„Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése” című, TOP-6-6-2-15-TB1-2016-00001
azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
Feladatok:
• válaszfalak, beépített szekrények bontása/építése
• csempeburkolat cseréje a konyhában
• vizesblokkok felújítása - 2 db WC + mosdó
• belső nyílászárók (ajtók) cseréje
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• szaniterek és egyéb vizes szerelvények, vezetékek és csaptelepek cseréje
• padlóburkolat cseréje (meglevő régi PVC cseréje új, jobb minőségű PVC burkolatra)
• belső festések
• a villamos hálózat cseréje (vezetékek, főelosztó, kapcsolók, dugaljak cseréje)
• gyengeáramú informatikai hálózat kiépítése
• radiátorok cseréje + szabályozhatóvá tétele
• homlokzati falak hőszigetelése
• tető fedésének bontása, hőszigetelés, új tetőfedés készítése - Lindab lemezzel
• régi fa nyílászárók cseréje korszerű műanyag ablakra
• járda átépítése
• az udvaron parkolási felület kialakítása (10 gépjármű beállását biztosító gyephézagos burkolat
kialakítása az udvarban 150 m2)
• csapadékgyűjtő és levezető rendszer cseréje
a mellékelt költségvetési kiírás szerint.
A pályázati kiírás részletes feltételei:
https://www.palyazat.gov.hu/top-662-15-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse
A kivitelezéshez szükséges további tervek elkészítése/beszerzése Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 65995541
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agnus G' Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadász út 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: agnus@agnus.hu
Telefon: 0634309263
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0634309264
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/03/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017.02.20. napján „Tatabánya szociális alapellátó
intézményeinek fejlesztése - TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ (Platán tár 10.)
infrastruktúrájának fejlesztése című, TOP-6-6-2-15-TB1-2016-00001 azonosítószámú projekt”
tárgyában a Vállalkozási szerződés jött létre, amelyet a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
„Kbt.”) 141. § (6) bekezdése alapján egyező akarattal az alábbiak szerint módosítanak.
2. Szerződő felek a Vállalkozási szerződés 3.1 pontját, valamint a 12.1 pontját alábbiak szerint
módosítják:
2.1 A Vállalkozási szerződés 3.1 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadás-átvételére 2017.04.17. napján kerül sor.”
2.2 A Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaterületet 2017.04.17. napján,
munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére.”
3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett
részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen módosító szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, a Kbt., illetőleg a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) aláírt példány
Megrendelőt, 1 (egy) pedig a Vállalkozót illeti.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Család- és Gyermekjóléti Központból a Platán tér 10 szám
alól a Szent József Rehabilitációs Gyermekotthonba tudjuk megoldani a dolgozók
elköltöztetését a munkálatok idejére, azonban még a befogadó épület is felújítás alatt van,
amely előre nem látható módon elhúzódott. Ebből az okból a munkaterület átadás-átvételére a
módosított későbbi időpontban kerül sor.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 65995541 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 65995541 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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