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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Országgyűlés Hivatala 1358
Budapest, Széchenyi rkp. 19.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Reneszánsz Kőfaragó
Zrt.(H-2543 Süttő, Rákóczi u. 64.).
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/12/23 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Országház 4-,
5-, 6-, 7-, 8. számú kőhomlokzatainak kőcserés teljeskörű felújítása a homlokzatokon
levő nyílászárók, fémszerkezetek, érintett tetőrészek felújításával az engedélyezési
terv és a műszaki dokumentáció, valamint a Vállalkozó által készítendő kiviteli tervek
alapján.
Ellenszolgáltatás összege: 2.634.799.173.- Ft + áfa, vagyis bruttó 3.161.759.008.Ft.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2012/12/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított tárgyalásos eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2008/S 220-292929
közzétételének napja: 2008/11/12 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 2009/S 6-006154
közzétételének napja: 2009/01/10 (év/hó/nap)

4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): Eredeti 6.4. pont:
A kifizetések nettó összege 2009-ben nettó 411.871.146.- Ft, 2010-ben és 2011-ben
nem haladhatja meg évente a 950.000.000 Ft-ot, míg 2012-ben a fennmaradó
vállalkozási díj kerül kifizetésre.
A módosított 6.4. pont:
A kifizetések nettó összege 2009-ben nettó 411.871.146.- Ft, 2010-ben nettó
1.110.000.000.- Ft, és 2011-ben nem haladhatja meg a nettó 950.000.000 Ft-ot, míg
2012-ben a fennmaradó vállalkozási díj kerül kifizetésre.
A szerződés 2.b számú melléklete helyébe szerződésmódosítás melléklete lép
4.c)
A módosítás indoka: Vállalkozó a 2010. évre tervezett munkákat jelentős
mértékben túlteljesítette.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2010/10/15 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal
egyetértek: Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/20 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

