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Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál
Pásztó településén - 2. sz. szerződés módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

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

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.10.08.
Iktatószám: 21065/2014
CPV Kód: 45310000-3;45261215-4
Ajánlatkérő: Margit Kórház Pásztó
Teljesítés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ecovíz Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

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: Margit Kórház Pásztó

Postai cím: Semmelweis utca 15-17.

Város/Község: Pásztó

Postai irányítószám: 3060

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Muhari Géza

Telefon: 0632561010

E-mail: margitkp@invitel.hu

Fax: 0632460404

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

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

 

Hivatalos név: Ecovíz Kft.



2

Postai cím: 2600 Vác, Kőhíd u. 2.

Város/Község: Vác

Postai irányítószám: 2600

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Mravik Tibor

Címzett:

Telefon: +36 27317611

E-mail: ecoviz@ecoviz.hu

Fax: +36 27317611

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  

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

Közjogi szervezet  

Egyéb x

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

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Egészségügy

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 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
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 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén

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)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.

NUTS-kód HU313

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/02/15 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A közbeszerzési eljárás tárgya
Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén.
Mennyisége:
1 db központi használati melegvíz-ellátó napkollektoros rendszer kiépítése az alábbi intézményi
épületeken - 46 db modulpanelből álló rendszer
Telepítés helyszíne: Margit Kórház Pásztó
Telepítés címe: 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak: 45261215-4

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: 27650024 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: 2014/06/15 (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 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
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 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

x 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

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)
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x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
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: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (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: 2012/12/03 (év/hó/nap)

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 54 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/10 (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):

13. A szerződés biztosítékai 
13.1 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 
feladatának - a Vállalkozónak felróható - késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli. 
A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a 
késedelem napjaira vonatkozóan 1 %/nap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a azzal. 
A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat 
mértéke az MNB által közölt mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Vállalkozó az általa 
beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, 
amíg az azokkal kapcsolatosan felmerült teljes vállalkozási díj összege megfizetésre nem került. 
Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó határidők 
- a Megrendelő késedelmének időtartamával történő - automatikus meghosszabbítását 
eredményezi.
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13.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának - a Vállalkozónak felróható - nem megfelelő minőségben történő teljesítése esetén
hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 
Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő
minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre történő kijavítására.
Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak
megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 1 %-a, de legfeljebb 20%-a. 
13.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés
teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó
jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megbízás
Vállalkozási díjának 20%-a. 
A szerződésnek megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli, megrendelő
részéről történő egyoldalú felbontása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka
(átalányáras vállalás esetén arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiségnek
megfelelően), valamint a hátralévő munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak
megfelelő összeg leszámlázására, meghiúsulási kötbérként. 
Amennyiben a szerződéskötést követően, de a munkák megkezdése előtt Megrendelő a
szerződéstől egyoldalúan eláll, úgy Vállalkozót meghiúsulási kötbér illeti meg. 
13.4 A kötbér esedékessé válik: 
• kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő
napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a
Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli; 
• ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő megállapításának
napján; 
• meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve a
teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról. 
 
13.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. Amennyiben a
Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér esedékessé válását követő 3
munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér érvényesítésére a számlázáskor kerül
sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér
követelését beszámítsa. 
Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért: 
- melyik megrendeléssel kapcsolatban, 
- a teljesítés mely hiányosságának következtében, 
- milyen jogcímen és 
- milyen összegben alkalmazza. 
A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 
Kötbér felmerülésekor a felek minden esetben számlát kötelesek kiállítani.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződés kiegészítésre került az ajánlattételi felhívásban rögzített eredeti kötbér részekkel.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/03/11 (év/hó/nap)
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

Pályázati azonosító: KEOP-4.10.0/A/12-2013-1226

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő a szerződés módosításban foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/03 (év/hó/nap)
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