
1

Ipoly Erdő Zrt. - FOR FOREST/erdőgazdálkodási szolgáltatási
tevékenység végzése és vadkárelhárító kerítés építése - Tájékoztató
a szerződés módosításáról

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/100
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.08.26.
Iktatószám: 14916/2013
CPV Kód: 77231000-8;77231600-4;77200000-2;77210000-5;45342000-6

Ajánlatkérő: Ipoly Erdő Zrt

Teljesítés helye:

Ipoly Erdő Zrt. területein a Börzsöny, és a Cserhát
hegységben Alsópetény, Bárna,
Berkenye,Borsosberény, Hont,
Ipolytölgyes,Karancskeszi, Kismaros,
Legénd,Letkés, Litke, Nagymaros, Nógrádszakál,
Romhány, Salgótarján és Zebegény
községhatárokban.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Mocz és Társa Magánerdészet Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

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

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Erdőgazdálkodás

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: Ipoly Erdő Zrt

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Város/Község: Balassagyarmat

Postai irányítószám: 2660

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett: Mizik András

Telefon: +36 35300769

E-mail: mizikandras@t-online.hu

Fax: +36 35301424

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

A felhasználói oldal címe (URL):

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

 

Hivatalos név: Mocz és Társa Magánerdészet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím: Szent Imre utca 23.

Város/Község: Somogyszob

Postai irányítószám: 7563

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: moczerdeszet@moczerdeszet.hu

Fax:

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] x

Közjogi szervezet  

Egyéb  

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
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x Egyéb (nevezze meg): Erdőgazdálkodás

 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

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

HUSK/1101/2.2.1/0354 "Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci
hegységben, és a Korponai síkságon" HU-SK FOR FOREST című pályázat keretein belül
erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység végzése és vadkárelhárító kerítés építése.

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)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 27

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió
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A teljesítés helye

Ipoly Erdő Zrt. területein a Börzsöny, és a Cserhát hegységben Alsópetény, Bárna,
Berkenye,Borsosberény, Hont, Ipolytölgyes,Karancskeszi, Kismaros, Legénd,Letkés, Litke,
Nagymaros, Nógrádszakál, Romhány, Salgótarján és Zebegény községhatárokban.

NUTS-kód HU313

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/06/03 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

HUSK/1101/2.2.1/0354 "Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci 
hegységben, és a Korponai síkságon" HU-SK FOR FOREST című pályázat keretein belül 
erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység végzése és vadkárelhárító kerítés építése. 
Akác irtás tevékenységben: 
Mechanikus irtás: 251,80 ha 
Tuskóvegyszerezés: 36,20 ha 
Vegyszeres irtás: 298,29 ha 
Bálványfa irtás 
Mechanikus irtás 2,04 ha 
Vegyszeres irtás 2,04 ha 
Japán keserűfű irtás 
Mechanikus irtás 0,80 ha 
Akác szerkezet átalakítás tevékenységben: 
Letakarítás 12,58 ha 
Kerítés építés 3885 fm 
Tuskóvegyszerezés 12,58 ha 
Talajelőkészítés (részleges) 21,04 ha 
Erdősítés elsőkivitel/Csemeteültetés kézzel 157.800 db 
Pótlás/Csemeteültetés kézzel 61.642 db 
Ápolás/Kézi 54,89 ha 
Ápolás/ Vegyszeres 55,70 ha 
Fenyő szerkezet átalakítás tevékenységben: 
Letakarítás 3,00 ha 
Kerítés építés 700 fm 
Talajelőkészítés (részleges) 3,90 ha 
Erdősítés elsőkivitel/Csemeteültetés kézzel 45.000 db 
Pótlás/Csemeteültetés kézzel 13.500 db 
Ápolás/Kézi 18,00 ha 
 
Elültetendő csemeték száma, szokvány szerinti fajtája és darabszáma: 
KTT 202.710 db 
KST 30.046 db 
Cs 23.336 db 
CSNY 5.900 db 
HJ 3.500 db 
KH 3.500 db 
KT 3.500 db
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MK 2000 db 
B 3.450 db

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77231000-8
További tárgyak: 77231600-4

77200000-2
77210000-5
45342000-6

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: 258123 Pénznem: EUR

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 20 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: (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
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 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

 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:

x 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

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

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
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 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 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

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

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: 4355 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/03/25 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (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: 9045 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/10 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szöveg 
3. Akác irtás tevékenységben: 
Mechanikus irtás: 251,80 ha
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Tuskóvegyszerezés: 36,20 ha 
Vegyszeres irtás: 298,29 ha 
Fenyő szerkezet átalakítás tevékenységben: 
Letakarítás 3,00 ha 
Kerítés építés 700 fm 
Talajelőkészítés (részleges) 3,90 ha 
Erdősítés elsőkivitel/Csemeteültetés kézzel 45.000 db 
Pótlás/Csemeteültetés kézzel 13.500 db 
Ápolás/Kézi 18,00 ha 
Módosított szöveg: 
3. Akác irtás tevékenységben: 
Mechanikus irtás: 221,31 ha 
Tuskóvegyszerezés: 36,20 ha 
Vegyszeres irtás: 298,29 ha 
Fenyő szerkezet átalakítás tevékenységben: 
Letakarítás 3,00 ha 
Kerítés építés 700 fm 
Talajelőkészítés (részleges) 3,90 ha 
Erdősítés elsőkivitel/Csemeteültetés kézzel 45.000 db 
Pótlás/Csemeteültetés kézzel 13.500 db 
Ápolás/Kézi 12,00 ha 
Eredeti szöveg 
42. A Vállalkozó ajánlata szerinti szerződéses ellenérték 258.123 EUR + ÁFA, azaz
kettőszázötvennyolcezer-egyszázhuszonhárom EUR + ÁFA összeg. 
Módosított szöveg 
42. a szerződés ellenértéke: 252.024,97 EUR + ÁFA azaz kettőszázötvenkettőezer-huszonnégy euró
kilencvenhét cent + ÁFA 
Az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok Vállalkozó 2013. április 10. napján benyújtott
ajánlatának megfelelő egységárakkal kerültek beárazásra. 
A szerződés 45. pontja akként változik, hogy az eredeti szerződésben írt 1. számú részszámla nem
kerülhet benyújtásra. Az első részszámlát Vállalkozó az eredeti szerződésben írt 2. részszámlával
összevontan nyújtja be, az alábbiak szerint: 
1-2. részszámla: Az „Akác szerkezet átalakítás”, a „Fenyő szerkezet átalakítás”, a „Bálványfa irtás” a
„Japán keserűfű irtás” és az „Akác irtás” elvégzendő tevékenységkörben a 2013. év augusztus 31-ig
elvégzendő feladatok maradéktalan teljesítése után.

IV.1.3) A módosítás indoka:

Az eljárás elhúzódása miatt a szerződés megkötésére később került sor, mint a szerződésben 
szereplő műveletek egy része teljesítésének végső határideje. A műveletek elvégzésének határideje 
– biológia szükségszerűség miatt – meghatározott. A határidő elmúlás miatt a műveleteket új 
időpontra kellett helyezni, ill. részben elhagyni. 
Az elmaradó feladatok: 
Nógrádszakál 12B erdőrészletben /fenyő szerkezet átalakítás/ két ápolási beavatkozás 6,00 ha 
területnagyságban 
valamint a Hont 2B, 6D, 6H, 1D, 1H, és 23C /akác irtás/ erdőrészletekben egy-egy mechanikus irtási 
beavatkozás 30,49 ha területnagyságban
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Módosított határidejű feladtatok: 
Alsópetény 16B, Legénd 28I, Nógrádszakál 12B, Litke 2, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 17 ÚT; Ipolytölgyes 14D,
Nagymaros 26C, Bárna 7A, Salgótarján 101A, Salgótarján- Kápolna, Salgótarján-Zagyvaróna és
Berkenye 37C részletek 
A műveletek elmaradásának oka, hogy a szerződés megkötésének elcsúszása miatt a tavaszra
tervezett erdőfelújítás ősszel kerül kivitelezésre, ezért okafogyottá vált mindhárom ápolási művelet
elvégzése.(Nógrádszakál 12B) 
A honti erdőrészletekben végzendő akácirtás május 15-ig elvégzendő feladatai váltak okafogyottá a
szerződéskötés csúszása miatt. 
A feladatok határidejének módosítását szintén a szerződéskötés csúszása idézte elő. Ezeknél a
feladatoknál a biológiai feltételeket figyelembe véve lehetőség van a határidők csúsztatására, ami
maga után vonja az adott erdőrészben elvégzendő további feladatok határidő módosítását is.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

A Szerződésnek az 1. sz. Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal érvényben maradnak.
A közbeszerzési eljárs szabályosságát ellenőrző Közreműködö Szervezet a szerződésmódosítás
tervezetét előzetesen átvizsgálta, és annak tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelt. A
szerződésmódosítás a jóváhagyott tartalommal került aláírásra.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával és annak közzétételével egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/22 (év/hó/nap)
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