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szerz. mod. 1. Épületenergetika Pécs KEHOP-5.2.13

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Iktatószám: 13745/2020
CPV Kód: 45321000-3
Ajánlatkérő: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Teljesítés helye: 7633 Pécs, Radnóti utca 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Evo-Komplex Épületszigetelő és Kivitelező
Korlátolt Felelősségi Társaság

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: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31361550
Postai cím: Budafoki út 34/b I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyebnár Éva
Telefon: +36 13540780
E-mail: gyebnar.eva@baptistasegely.hu
Fax: +36 13020982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baptistasegely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.baptistasegely.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Épületenergetika Pécs KEHOP-5.2.13
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Hivatkozási szám: EKR001209332019
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3

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:
Épületenergetika Pécs KEHOP-5.2.13

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7633 Pécs, Radnóti utca 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cserepka János Általános iskola középiskola és sportiskolánál A;B;C épületrész és a tornaterem
energetikai felújítása valósul meg.
Az alábbi munkanemekkel és mennyiségben:
• 1925 m2 16cm homlokzati EPS szigetelés
• 1415 m2 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítése
• 2400 m2 20 cm EPS födémszigetelés
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató
jellegűek.

(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: vagy napban: 300
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:
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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-5.2.13

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Épületenergetika Pécs KEHOP-5.2.13
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (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: Evo-Komplex Épületszigetelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségi Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62751401
Postai cím: Hock János Út 51.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@evokomplex.hu
Telefon: +36 202596822
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 218937200
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
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Fő tárgy: 45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7633 Pécs, Radnóti utca 2.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cserepka János Általános iskola középiskola és sportiskolánál A;B;C épületrész és a tornaterem
energetikai felújítása valósul meg.
Az alábbi munkanemekkel és mennyiségben:
• 1925 m2 16cm homlokzati EPS szigetelés
• 1415 m2 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítése
• 2400 m2 20 cm EPS födémszigetelés
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 300
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: 218937200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Evo-Komplex Épületszigetelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségi Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62751401
Postai cím: Hock János Út 51.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@evokomplex.hu
Telefon: +36 202596822
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/07/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A szerződő Felek közös akarattal a szerződés 13.4 pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szöveg:
Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr Arany László Rudolf
(Vrabély Kft.) (ME-É 03-0153) (születési hely és idő: Kecskemét, 1954. 12. 19., an.: Hendrey Edit
Ilona, lakcím: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 9/a.), Vállalkozó részéről Stanka László (NÜJ:
669729522) születési hely és idő: Zalaszentgrót, 1975.11.15., an.: Kovács Klára, lakcím: 8900
Zalaegerszeg, Platán sor 25.) jogosult.
Módosított szöveg:
Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr Márton László
(Vrabély Kft.) (ME-É 03-0023) (születési hely és idő: Kecskemét, 1955. 11. 17., an.: Kolonusz Mária,
lakcím: 6000 Kecskemét, Dráva u. 42.), Vállalkozó részéről Stanka László (NÜJ: 669729522)
születési hely és idő: Zalaszentgrót, 1975. 11. 15., an.: Kovács Klára, lakcím: 8900 Zalaegerszeg,
Platán sor 25.) jogosult

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:
x 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: Ajánlatkérő nem láthatta előre a műszaki ellenőr személyében
történő változást, ami nem tekinthető lényegesnek.

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

x Kbt. 141. § (6) bekezdés
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)
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Érték ÁFA nélkül: 218937200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 218937200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/04 (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


	szerz. mod. 1. Épületenergetika Pécs KEHOP-5.2.13

