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Ipoly Erdő Zrt - Kisvasút - Szerződésmódosításról szóló tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

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

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.09.09.
Iktatószám: 17265/2015
CPV Kód: 45234100-7;45234116-2;71240000-2
Ajánlatkérő: Ipoly Erdő Zrt

Teljesítés helye:

2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189,
0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1,
0207, 0209, 0211/2, 0213/2 helyrajzi számok és
2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40 g
helyrajzi számok alatt

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak:
Börzsöny 2020 Kft. közös ajánlattevő; Pálya-Vasút
Kft. közös ajánlattevő}

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):

Címzett: Mizik András

Telefon: +36 35300769

E-mail: mizikandras@t-online.hu

Fax: +36 35301424
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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: Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak: Börzsöny 2020 Kft. közös
ajánlattevő; Pálya-Vasút Kft. közös ajánlattevő}

Postai cím: Paphegy u. 2.

Város/Község: Szokolya

Postai irányítószám: 2624

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

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

x Egyéb (nevezze meg): erdőgazdálkodás

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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 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:

Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a
Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint

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

2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189, 0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1,
0207, 0209, 0211/2, 0213/2 helyrajzi számok és 2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40
g helyrajzi számok alatt
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NUTS-kód HU313

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/03/24 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Vállalkozási szerződés a KMOP3.1.1/ 
E1320130001 
azonosítószámú projekt 
keretében a Márianosztra Nagyirtás 
közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv 
feltételei szerint 
Vállalkozási szerződés a KMOP3.1.1/ 
E1320130001 
azonosítószámú projekt 
keretében a Márianosztra Nagyirtás 
közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv 
feltételei szerint, az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban 
meghatározottak szerint: 
Márianosztra Nagyirtás 
között visszaépítésre kerül a 760mm nyomtávolságú 
erdei vasút. A vasúti pálya nyomvonala 95 %ban 
a korábbi vasút nyomvonalán 
halad. A korábbi vasúti pálya töltési és bevágási építményeinek jelentős része 
változtatás nélkül hasznosítható a pályaépítés során. A műtárgyak változó 
minőségben a meglévő alépítményben rendelkezésre állnak, ezekből 11 db a 
csatolt tervek szerint újjáépítendő. 13 db esetében az építés közbeni feltárás és 
műszaki értékelés alapján hozott döntés szerint kell eljárni. A szakasz 
megépítésével összeköttetés létesül Szob és Nagybörzsöny kisvasutakkal. A vasúti 
pálya hegyvidéki jellegű. 
Főbb jellemzők: 
sebesség 
20km/h 
tengelyterhelés 
80kN 
nyomtáv 
760mm 
alépítmény 
tömörség Trγ 90% 
legkisebb 
ívsugár 30m 
R= 
40 225m 
sugarú átmeneti íves körívet kell kialakítani, az ívekben 
alkalmazandó
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túlemelés 5 15mm 
legnagyobb 
emelkedő 46,36‰ 
legkisebb 
emelkedő 0,64‰ 
függőleges 
lekerekítő ív legkisebb sugara 1000m 
Felépítmény: 
sínek 
23,6kg/fm új, vagy azzal egyenértékű certifikációval 
kissugarú 
ívekben faalj 
egyenesben, 
nyombővítés nélküli ívekben vb. alj, aljtávolság 0,67m 
sínek 
összekapcsolása hagyományos formában eltolt lengőillesztéssel 
ágyazat 
zúzottkő, vastagsága 0,30m 
kitérők 
23,6kg/fm rendszerű 1:5,67, 1:7,86, 1:9 hajlású 5 csoport 
Útátjárók: 
8db 
vezetősínes nem szilárd burkolatú, a vágány mindkét oldalán 6 6m 
hosszban sárrázó burkolat épül 
1db 
gyalogos átjáró 
Műtárgyak: 
1 
db 1,90m nyílású vb. lemezhíd 
10 
db hullámlemez acélcső áteresz 
13 
db áteresz tisztítás akna építéssel 
Peron: 
3db 
30 50m 
hosszú sínkorona magasságban 2 2,50m 
szélességgel 
Gabionfal: 
250fm 
építés (Gabionfal magassága 3,5 4m, 
szélessége 2m melyet a rézsű 
halásának megfelelően lépcsős kötésben kell beépíteni.) 
Burkolt vízelvezető árok: 
1510 
fm Mócsán típusú elemekkel burkolt árok 
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Építendő vágány hossza 6846,33 vfm 
A régi felépítményi anyagokból, mintegy 120 vfm talpfára 
rögzített 8 
kg/fm 
sínpálya található a helyszínen. A bontás során szét nem porladó vasúti aljakat a 
pályától legalább 5 m távolságban 1015 
darabból összerakott, rendezett 
kupacokban kell 
elhelyezni. A pontos mennyiségek a kiviteli tervben kerülnek 
megállapításra. A fémanyagokat jogosult gyűjtőhelyen kell értékesíteni. A 
bevétellel nyertes ajánlattevő szabadon rendelkezik. A bontással, elszállítással 
kapcsolatos esetleges költségeket az árazatlan költségvetés földmunka részén (új 
tételsor hozzáadása nélkül) szerepeltetheti Ajánlattevő. Nyertes ajánlattevőnek a 
jótállási vágány és kitérőszabályozást el kell végeznie a jótállási időszak végéig 
Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban, de legkésőbb az Ajánlatkérőnek az erre 
vonatkozó, írásban megküldött igénybejelentését követő 30 napon belül. A 
nyertes ajánlattevő feladata az építésikivitelezési 
munkák elvégzésén kívül a 
kiviteli terv elkészítése a dokumentáció részét képező engedélyes tervek alapján. A 
feladatok és mennyiségek részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólag az építésikivitelezési 
munkák során felmerülő 
pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 5%ának 
megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A 
tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendelet 7. §a 
szerint használható fel. A becsült érték lenti összege a 
tartalékkeretet is magában foglalja! A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő 
által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2

71240000-2

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: 662000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)
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,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/03/24 (év/hó/nap)

Befejezés 2015/08/31 (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

 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
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 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

 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)
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24876 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/26 (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: 5028 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/03/27 (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):

A szerződés 3.1 és a 4.1-4.2 pontjai az alábbiak szerint változnak:
Szerződő Felek az 1. számú szerződés módosítás 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés
3.1 pontjában meghatározott ellenszolgáltatás összegét, figyelemmel az 1. számú szerződés
módosítás 2. pontjában leírt körülményekre az alábbiak szerint módosítják:
3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés, elszámolás, kifizetés pénzneme:
HUF. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 695.100.000 forint, azaz
hatszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint, amelyből tartalékkeretnek minősült 33.100.000 forint,
azaz harminchárommillió-egyszázezer forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye,
valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói javaslatok
kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.
Fenti összegű tartalékkeretből jelen 1. számú szerződésmódosítással felhasználásra került
24.500.800 Ft, azaz huszonnégymillió-ötszázezer-nyolcszáz forint.
A tartalékkeret fel nem használt része 8.599.200 Ft-ra, azaz
nyolcmillió-ötszázkilencvenkilencezer-kettőszáz forintra változott.
Szerződő Felek az 1. számú szerződés módosítás 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés
4.1 és 4.2 pontjaiban meghatározott teljesítési határidőt, figyelemmel az 1. számú szerződés
módosítás 2. pontjában leírt körülményekre az alábbiak szerint módosítják:
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű és a rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítását 2015. október 31. napjáig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.2 Jelen szerződés tárgyát képező Létesítmény megvalósításának véghatárideje 2015. október 31.
napja.
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IV.1.3) A módosítás indoka:

A KMOP támogatási rendszerében benyújtott KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító¬számú
projekthez tartozó, „a Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési
és kivitelezési feladatainak ellátása a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási
szerződéssel összefüggésben benyújtott Vk 01/2015 sz. vállalkozói követelésben szereplő
pótmunka, ennek megfelelően a teljesítési határidő meghosszabbítása, valamint a tartalékkeret egy
részének felhasználása teszi szükségessé a szerződés módosítását.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2015/08/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/04 (év/hó/nap)
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