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I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zámbori Erika
Telefon: 62/545-857
E-mail: erykaz@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Kristály Kft.
Postai cím: Fő u. 15.
Város/Község: Siófok
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 06-84-510-088
E-mail: kristaly@ kristaly.hu
Fax: 06-84-510-088
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
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Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Víztechnológiai oktató-kutató telep technológiai rendszerének fejlesztése és szürkevíz
kísérleti rendszerek kialakítása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási fakultás, 6500 Baja, Bajcsy Zs. 14.
NUTS-kód HU333
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés/ Épületátalakítási munka, Félüzemi víztechnológiai telep
rekonstrukciója, a szürkevíz rendszerek és mintaterületek kialakítása a műszaki leírás,
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dokumentáció részletezése szerint. A létesítmény tervezett kapacitása 35 m3/h, 840 m3/d. A
technológiai tervdokumentáció alapján a villamos tervek elkészítése, továbbá a
folyamatirányító rendszer megtervezése az ajánlatkérő igényeinek figyelembevételével. A
kivitelezés során szükséges bontási, átalakítási munkák elvégzésekor feleslegessé vált
idomok, szerelvények átadása az Eötvös József Főiskola raktárába.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262700-8
További tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót
beleértve)
Érték (arab számmal) 97.125.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 210 (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 közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár: nettó vállalkozói díj (HUF)
16
Kedvezőbb teljesítési időszak (naptári nap) 2
későbbi fizetési határidő vállalása
1
az előírt időtartamon túli jótállás
1
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/05/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11408 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/07/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19887 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a pótmunkák teljesítését a 2.3. pont
szerinti ellenértékért.
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 2.3. pontjában
meghatározott fizetési feltételeknek a végszámlára vonatkozó részét akképpen módosítják,
hogy a végszámla akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó a vállalkozási szerződés eredeti
műszaki tartalmát és a pótmunkákra vonatkozó műszaki tartalmat együttesen, maradéktalanul
és igazoltan teljesíti. A végszámla a teljes vállalási ár 20 %-ának és a pótmunkák
ellenértékének együttes összegéről szólhat. Az eredeti szerződésben a végszámlára vontakozó
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szabályokban a pótmunkákra vonatkozó részek nem szerepeltek.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 5.1. pontjában
meghatározott teljesítési időszakot – 210 naptári nap – a pótmunkák teljesítésének
időszakával (38 naptári nap) módosítják. A hatályos teljesítési időszak: 248 naptári nap.
4. A szerződés teljesítésének végső ellenértéke a ténylegesen megrendelt pótmunkák
ellenértékével módosul. 5 %-os tartalékkerettel bővített érték a II.2) pontban szereplő
ellenszolgáltatási összeg. A tartalékkeret a pótmunkák ellentételezésének fedezetéül szolgál.
A tényleges pótmunkák megrendelése folytán a szerződés teljesítésének végső ellenértéke:
nettó 94.309.346,-FT.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződés tárgyát a teljesítéséhez feltétlenül szükséges pótmunkákkal kellett kiegészíteni.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/02/02 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződés módosításával egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/24 (év/hó/nap)

