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Mágy- KEHOP- 5.2.10- orvosi lakások és nővérszállás energetikai
korszerűsítése- Kékestető- 2016. Tájékoztató szerződés
módosításáról.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.09.02.
Iktatószám: 10530/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mátrai Gyógyintézet

Teljesítés helye:
3221 Kékestető 7309/2 hrsz, Mátrai Gyógyintézet
kékestetői telephely.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Dryvit Profi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
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: Mátrai Gyógyintézet

Nemzeti azonosítószám: AK04972

Postai cím: 7151. hrsz. - -

Város: Gyöngyös-Mátraháza

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3233

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Jancsek Péter

Telefon: +36 37574505

E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu

Fax: +36 37374091

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magy.eu

A felhasználói oldal címe (URL):
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II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Építési vállalkozási szerződés.

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 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: Mágy- KEHOP- 5.2.10- orvosi lakások és nővérszállás energetikai korszerűsítése-
Kékestető- 2016

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3221 Kékestető 7309/2 hrsz, Mátrai Gyógyintézet
kékestetői telephely.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Mátrai Gyógyintézet kékestetői telephelyén található orvosi lakások és nővérszállás célú 
épületek energetikai korszerűsítése. 
Nővérszálló: 
- homlokzati nyílászárók cseréje, belül műanyag ablakkönyöklő, kívül színes alumínium 
lemez párkány, szükség szerinti belső takarólécezés; 
- belső kávák javítása; 
- 16 cm kőzetgyapot hőszigetelés (Rockwool Frontrock MAX-E) erkélyek lakáshatároló 
falán és a főbejárati homlokzaton vakolatjavítást követően (nem kőburkolatos), színezés I. 
színcsoport (Baumit rendszer); 
- 10 cm zártcellás hőszigetelés főbejárati homlokzati szakasz lábazata, 40 cm 
magasságig; 
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés nyílászárók külső káva befordulásán, erkélyek 
mennyezetén és elválasztó harántfalakon, színezés I. színcsoport; 
- 10 cm kőzetgyapot alagsor (pince) mennyezeten, hálózva, tapaszolva; 
- palásfödémen párazáró fólia, 20 cm kőzetgyapot paplan hőszigetelés, geotextília
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védőréteg hőszigetelésre terítve; 
- erkélyek padlóburkolat bontása, 5 cm ATN-100 padló hőszigetelés, technológiai fólia, 6 cm
úsztatott aljzatbeton, kenhető szigetelés, új gres padló- és lábazatburkolat, cseppentő
profil erkély szélen. 
Orvosi lakások: 
- homlokzati nyílászárók cseréje, belül műanyag ablakkönyöklő, kívül színes alumínium
lemez párkány, szükség szerinti belső takarólécezés; 
- belső kávák javítása, helyreállítása, külső kő anyagú kávák nyílászáró cserével
kapcsolatos sérüléseinek javítása; 
- 16 cm kőzetgyapot hőszigetelés emeleti lakások bejáratai alatti (hátsó homlokzat),
lábazati részen 40 cm-es magasságig zártcellás hőszigetelés, „szellőző akna” lakás
határoló falak külső felületén vakolatjavítást követően, színezés I. színcsoport; 
- 3 cm zártcellás hőszigetelés nyílászárók külső káva befordulásán, színezés I.
színcsoport; 
- palásfödémen párazáró fólia, 20 cm kőzetgyapot paplan hőszigetelés, geotextília
védőréteg hőszigetelésre terítve. 
A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét
képező műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetés tartalmazzák.

(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: 6 vagy napban:

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: KEHOP- 5.2.10 (Költségvetési szervek pályázatos
épületenergetikai fejlesztései)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

9433 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Építési vállalkozási szerződés.

V.1 Az eljárás eredménye
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V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/08/09 (éééé/hh/nn)

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: Dryvit Profi Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kassai u. 12.

Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4028

Ország: HU

E-mail: info@dryvitprofi.hu

Telefon: +36 52782994

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 52785091

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 76470955

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3221 Kékestető, Mátrai Gyógyintézet kékestetői telephely
7309/2 és 7321 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Mátrai Gyógyintézet kékestetői telephelyén található orvosi lakások és nővérszállás célú épületek 
energetikai korszerűsítése. 
Nővérszálló: 
- homlokzati nyílászárók cseréje, belül műanyag ablakkönyöklő, kívül színes alumínium lemez 
párkány, szükség szerinti belső takarólécezés; 
- belső kávák javítása; 
- 16 cm kőzetgyapot hőszigetelés (Rockwool Frontrock MAX-E) erkélyek lakáshatároló falán és a 
főbejárati homlokzaton vakolatjavítást követően (nem kőburkolatos), színezés I. színcsoport
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(Baumit rendszer); 
- 10 cm zártcellás hőszigetelés főbejárati homlokzati szakasz lábazata, 40 cm magasságig; 
- 3 cm kőzetgyapot hőszigetelés nyílászárók külső káva befordulásán, erkélyek mennyezetén
és elválasztó harántfalakon, színezés I. színcsoport; 
- 10 cm kőzetgyapot alagsor (pince) mennyezeten, hálózva, tapaszolva; 
- palásfödémen párazáró fólia, 20 cm kőzetgyapot paplan hőszigetelés, geotextília védőréteg
hőszigetelésre terítve; 
- erkélyek padlóburkolat bontása, 5 cm ATN-100 padló hőszigetelés, technológiai fólia, 6 cm
úsztatott aljzatbeton, kenhető szigetelés, új gres padló- és lábazatburkolat, cseppentő profil
erkély szélen. 
Orvosi lakások: 
- homlokzati nyílászárók cseréje, belül műanyag ablakkönyöklő, kívül színes alumínium lemez
párkány, szükség szerinti belső takarólécezés; 
- belső kávák javítása, helyreállítása, külső kő anyagú kávák nyílászáró cserével kapcsolatos
sérüléseinek javítása; 
- 16 cm kőzetgyapot hőszigetelés emeleti lakások bejáratai alatti (hátsó homlokzat), lábazati
részen 40 cm-es magasságig zártcellás hőszigetelés, „szellőző akna” lakás határoló falak
külső felületén vakolatjavítást követően, színezés I. színcsoport; 
- 3 cm zártcellás hőszigetelés nyílászárók külső káva befordulásán, színezés I. színcsoport; 
- palásfödémen párazáró fólia, 20 cm kőzetgyapot paplan hőszigetelés, geotextília védőréteg
hőszigetelésre terítve. 
A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét képező
műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetés tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6 vagy napban:

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: 76470955

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kassai u. 12.

Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4028
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Ország: HU

E-mail: info@dryvitprofi.hu

Telefon: +36 52782994

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 52785091

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): I. Eredeti szerződéses feltétel.
A vállalkozási szerződés 1.2. pontja:
"1.2. A teljesítés helye: 3221 Kékestető 7309/2 hrsz, Mátrai Gyógyintézet kékestetői telephely."
II. Szerződés módosítás.
A vállalkozási szerződés 1.2. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
"1.2. A teljesítés helye: 3221 Kékestető, Mátrai Gyógyintézet kékestetői telephely 7309/2 és 7321
hrsz."
III. Módosítás jellege.
A módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket nem határoz meg, azaz:
- nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre nem terjeszti ki (különös figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazta a megvalósítandó műszaki tartalmat,
kizárólag annak a helye nem került teljes körűen meghatározásra az eredeti szerződésben).

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:

 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:

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: Pénznem:

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/31 (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


	Mágy- KEHOP- 5.2.10- orvosi lakások és nővérszállás energetikai korszerűsítése- Kékestető- 2016. Tájékoztató szerződés módosításáról.

