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Mágy- liftek felújítása- 2013. Tájékoztató szerződés módosításáról.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/114
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

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

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.09.27.
Iktatószám: 17039/2013
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mátrai Gyógyintézet

Teljesítés helye:
Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza, Hrsz. 7151),
Mátraházai Telephely főépület.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nyír- Lift 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: Mátrai Gyógyintézet

Postai cím: 7151. hrsz. - -

Város/Község: Gyöngyös-Mátraháza

Postai irányítószám: 3233

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szakály László

Telefon: +36 37574505

E-mail: kozbeszerzes@magy.eu

Fax: +36 37374091

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

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

 

Hivatalos név: Nyír- Lift Kft.
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Postai cím: Kenyeres u. 44. I/2.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1034

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kováts Dániel ügyvezető

Telefon: +36 42596640

E-mail:

Fax: +36 42490454

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

 Egyéb (nevezze meg):

x 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:

Építési vállalkozási szerződés.

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

 Kivitelezés

x 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

Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza, Hrsz. 7151), Mátraházai Telephely főépület.

NUTS-kód HU312

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/05/26 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

1. rész: Meglévő beteg és személyzeti felvonó átalakítása sürgősségi felvonóvá hívóprioritás 
kialakításával. 
- A lift hívókhoz kártyás és kódszámos beléptetőket és kártya olvasókat kell telepíteni (8 db); 
- Beépítési fészkek kialakítása a hívókészülékek számára a szinteken; 
- Villamos tápvezetékek kialakítása; 
- Földelő és villámvédelmi hálózat kiépítése; 
- Földelésmérés a főkapcsolóig terjedő szakaszra; 
- Felvonók használatbavételi engedélyének beszerzése;
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- Portálok kiépítése; 
- A felvonó üzemügyeletesek megbízása és kioktatása. 
A lift hívókhoz kártyás és kódszámos beléptetőket és kártya olvasókat kell telepíteni (8 db). Csak az 
arra jogosultak használhatják a liftet. Bizonyos kártyák és kódok hívó prioritással rendelkezzenek. 
30 db. kártya és 100 db. kódhely kell. A kódos indítást a meglévő vezérléshez kell illeszteni. A 
beléptetőket a jelenlegi lifthívó panelek mellé kell helyezni. 
2. rész: Meglévő betegszállító felvonó felújítása. 
- Építészeti számítások elvégzése; 
- Felvonók építési engedélyének módosítása; 
- Felvonók használatbavételi engedélyének beszerzése; 
- Megfelelő méretű akna és gépház kialakítása; 
- Süllyeszték kialakítása; 
- Géptér és akna szabvány szerinti hangszigetelése; 
- Géptér és az akna padlójának, illetve oldalfalainak körben 10 cm magasságban olajálló bevonattal 
történő ellátása; 
- Az aknaajtók és nyers falnyílás közötti hézagok lezárása (Toklezárás); 
- Portálok kiépítése; 
- Villamos tápvezetékek kialakítása; 
- Szabványos aknaajtók előtti terek világítása; 
- Földelő és villámvédelmi hálózat kiépítése; 
- Vészjelző-berendezésekhez szükséges összekötő vezetékek az akna és a helyszíni kezelőhely 
között; 
- Elektromos tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék (2 kg-os) a géptér közelében; 
- A felvonó üzemügyeletesek megbízása és kioktatása; 
- Az aknában a felvonóterven megadott helyeken megadott terhelhetőségű teheremelő horgok 
elhelyezése; 
- Felvonók használatbavételi engedélyének beszerzése. 
A teljes lift cserére szorul. 
A fa vezetősíneket cserélni kell. A liftakna építész méretei adottak. 4 db meglévő-megmaradó 
állomásnál a jelenlegi 2200 mm- es ajtó magasságot, a szabványokhoz kell bővíteni. 
A liftnél új gépházat, vezérlést és vészhívó rendszer kell telepíteni. 
A lift fülke zárt legyen, kezelő nélküli használatra alkalmas. A liftet úgy kell kialakítani, hogy azt 
mozgáskorlátozott betegek is használni tudják, Braille írással ellátott nyomógombok és szint 
feliratok, hangbemondásos szintjelzés, a fülkében tükör, oldal és hátfalon rozsdamentes korlát. 
LED- es világítás, kopásálló padlóburkolat. Tűzállóság minimum 120 perc. Helyi kezelő 
személyzettel 2 irányú intercom kapcsolat. 
Új lifttel szemben támasztott követelmények: 
Teherbírás: minimum 800 kg 
Típusa: Betegszállító felvonó 
Névleges sebesség: minimum 1,00 m/s 
Indítások száma: minimum 150 1/h 
Fülke belmérete: minimum 1400*1500*2100 
Vezérlés jellege: mikroprocesszoros 
Állomások száma: 4 db. Egyoldali 
Emelési magasság: ~12.000 mm 
Hajtás jellege: Villamos, energiatakarékos. Fékező üzemmódban visszatermeljen az épület
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elektromos hálózatára. 
Motor teljesítménye: 4,8 kW 
Gépelhelyezés: alsó gépház 
Felvonó pálya burkolat: zárt, falazott 
3. rész: Meglévő személyzeti felvonó felújítása. 
- Építészeti számítások elvégzése; 
- Felvonók építési engedélyének módosítása; 
- Felvonók használatbavételi engedélyének beszerzése; 
- Az aknaajtók és nyers falnyílás közötti hézagok lezárása (Toklezárás); 
- Ajtó a süllyesztékbe; 
- Földelésmérés a főkapcsolóig terjedő szakaszra; 
- Szabványos aknaajtók előtti terek világítása; 
- Elektromos tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék (2 kg-os) a géptér közelében; 
- Felvonók építési engedélyének módosítása; 
- Villamos tápvezetékek kialakítása; 
- Földelő és villámvédelmi hálózat kiépítése; 
- Felvonók használatbavételi engedélyének beszerzése; 
- A felvonó üzemügyeletesek megbízása és kioktatása. 
A meglévő lift jelenleg a földszinten és a III. emeleten áll meg. 
Az állomások számát kettővel bővíteni kell: I, II. emelet beiktatásával, megtartva az egyoldali
elrendezést. 
Az érintett szinteken a lift fogadó ajtó építészeti kialakítását biztosítani kell. 
A lift hívókhoz kódszámos beléptetőket kell telepíteni (4 db). 
Csak az arra jogosultak használhatják a liftet. 200 db kódhely kell. A beléptetőket a jelenlegi lift hívó
panelek mellé kell helyezni. 
A meglévő lift adatai: 
Használatba vétel időpontja: 1998. április 4. 
Gyártó neve: Schindler Hungária Lift Kft. 
Teherbírás: 500 kg 
Típusa: 1-0532-1002 Villamos személyfelvonó 
Névleges sebesség: 0,63 m/s 
Fülke belmérete: 950*1300*2200, ajtó nélküli 
Vezérlés jellege: Egyparancsos 
Állomások száma: 2 db egyoldali 
Emelési magasság: 11850 mm 
Gépelhelyezés: Akna mellett 
Felvonó pálya burkolat: Zárt, falazott 
A felvonók tervezése és kivitelezése során valamennyi rész esetén az alábbi hatályos és irányadó
jogszabályokat és szabványok kötelező betartani: 
MSZ EN 81-1 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 
MSZ 9113 Felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei. 
253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet (OTÉK) 82. paragrafus. 
113/1998. (VI. 10.) Kormány rendelet (Felvonók, mozgólépcsők hatósági engedélyezése). 
MSZ 15695 Építmények függőleges forgalomellátásának követelményeiben foglaltak szerint
szintenkénti létszámok meghatározása. 
A nyertes ajánlattevőnek feladata a közbeszerzés tárgyának beszerelése, beüzemelése is.
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II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

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: 14 300 000 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: 2013/08/31 (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: 2013/03/26 (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: 8283 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/22 (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 szerződéses feltétel: 
"IV.2.) Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. augusztus 31. napjában 
határozzák meg azzal, hogy amennyiben: 
- jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez a Megrendelőnek támogatást nyújtó 
szervezet a támogatással történő elszámolás és/vagy a teljesítés határidejét más határidőben 
állapítja meg, úgy a támogatást nyújtó szervezet írásbeli tájékoztatásában foglalt határidő az 
irányadó a Vállalkozóra. A támogatást nyújtó szervezet fenti határidőkre vonatkozó 
tájékoztatásának (értesítésének) Megrendelőhöz történő megküldését követően a Megrendelő 
haladéktalanul értesíti írásban és e- mailben a Vállalkozót. 
- a felvonók építési engedélyének kiadása az illetékes hatóság részéről legkésőbb a kérelem 
beadásától számított 30. napon nem történik meg, úgy a fenti kivitelezési határidő az engedély 
iránti kérelem beadásától számított 30. nap és az engedély kiadásának napja közötti időtartammal 
meghosszabbodik.
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X.D.2.)Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását
követően legkésőbb jelen szerződés IV.2.) pontjában előírt határidőben befejeződik, és Megrendelő
a szolgáltatást átvette.” 
A szerződés módosításának tartalma: 
"IV.2.) Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. október 12. napjában
határozzák meg azzal, hogy amennyiben jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez a
Megrendelőnek támogatást nyújtó szervezet a támogatással történő elszámolás és/vagy a teljesítés
határidejét más határidőben állapítja meg, úgy a támogatást nyújtó szervezet írásbeli
tájékoztatásában foglalt határidő az irányadó a Vállalkozóra. A támogatást nyújtó szervezet fenti
határidőkre vonatkozó tájékoztatásának (értesítésének) Megrendelőhöz történő megküldését
követően a Megrendelő haladéktalanul értesíti írásban és e- mailben a Vállalkozót. 
X.D.2.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását
követően legkésőbb jelen szerződés IV.2.) pontjában előírt határidőben befejeződik, és Megrendelő
a szolgáltatást átvette.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

A bontási engedély beszerzése után Vállalkozó haladéktalanul megkezdte a szerződések
teljesítéséhez szükséges bontási munkálatokat. A bontás során- a régi aknaajtók eltávolítását
követően- vált megállapíthatóvá, hogy az ajtók fölötti áthidalóként 160 mm-es acél-I gerenda van
beépítve, mely az új ajtók fogadására alkalmatlan, mivel az aknaajtó szabadnyílás felső síkja
biztonságosan nem véshető.
A bontás során megállapított fenti körülmények statikai vizsgálat elvégzését tették szükségessé. A
statikus szakértő megállapította, hogy az ismertetett körülmények miatt az eljárást megindító
felhívásban, illetve dokumentációban, valamint az ajánlatban szereplő munkálatokhoz képest
további jelentős bontási munkák elvégzése és új áthidalók beépítése szükséges. Csak ilyen módon
oldható meg, hogy a felvonók megbontása illetve felújítása az épület statikáját ne veszélyeztesse.
A statikus szakértő által javasolt biztonságos megoldás megvalósítása azonban a tervezettnél
lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mivel a bontáshoz és az új áthidalók beépítéséhez speciális
szakipari munka elvégzése szükséges. Természetesen időt vesz igénybe az is, hogy az új
áthidalókat le kell gyártani, be kell építeni, a tényleges szerelési munkákat csak mindezek után
lehet elkezdeni.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/08/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen tájékoztató tartalmával maradéktalanul egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/09/20 (év/hó/nap)
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