ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000365152018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Haparanda Szolgáltató Kft.

Közbeszerzés
tárgya:

Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

0705/2019

Helyesbítés

Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Haparanda Szolgáltató Kft.

EKRSZ_
24487146

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budape3st

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

haparandakft@gmail.com

Nagy
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

EKR000365152018

1154

Ország:

Magyarország

Szerencs Utca 172.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

www.top-szakerto.hu

József
+36 303707539

Fax:

+36 17907983

Hivatalos név:

TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.

EKRSZ_
10698585

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Falk Miksa Utca 4

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Weisz

ekrtopszkft@gmail.com

Telefon:

1055

Ország:

Magyarország

Gyula
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.top-szakerto.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése
EKR000365152018

II.1.2) Fő CPV-kód:
45213240-7

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak
létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével” tárgyú vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési
feladatainak teljes körű ellátása. Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges
belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési
feladat: Az építtető az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű
termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton
pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt
üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján
történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00 x 12,00m Az üvegház
oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság
értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m
Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m Tervezett épület alapterülete talpgerendán
belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge:
22,00º Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési
dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
140

(KÉ-szám/évszám)

150

(KÉ-szám/évszám)

168

(KÉ-szám/évszám)

190

EKR000365152018

(KÉ-szám/évszám)

210

247

(KÉ-szám/évszám)

(KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma:

II.1.4

Rész száma, elnevezése:
A módosítandó szöveg helye:

A közbeszerzés rövid ismertetése:

A következő helyett:

VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú
vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása.
Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő
létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az építtető az ingatlanon üvegházat
tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését
tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre
szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik.
Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00 x 12,00m Az üvegház oszlopmagassága
tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett
homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m Tervezett
épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom
tervezett hajlásszöge: 22,00º Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a
közbeszerzési dokumentumokban.

Helyesen:

VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú
vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása.
Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő
létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az építtető az ingatlanon üvegházat
tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését
tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre
szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik.
Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00m x 8,00 x 12,00m Az üvegház oszlopmagassága
tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett
homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m Tervezett
épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom
tervezett hajlásszöge: 22,00º Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a
közbeszerzési dokumentumokban.

Szakasz száma:

II.2.4

Rész száma, elnevezése:
A módosítandó szöveg helye:

A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:

A következő helyett:

VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú
pályázat keretében vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes
körű ellátása az alábbiak szerint: Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső
technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az
építtető az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek
mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati
koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése
gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00x12,00m Az
üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság
értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke:

EKR000365152018

7,235m < 9,0m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház
gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00º Telepítési távolság mértéke 6,00
m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:

Szakasz száma:

VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú
pályázat keretében vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes
körű ellátása az alábbiak szerint: Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső
technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az
építtető az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek
mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati
koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése
gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00m x 8,00x12,00m Az
üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság
értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke:
7,235m < 9,0m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház
gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00º Telepítési távolság mértéke 6,00
m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.7

Rész száma, elnevezése:
A módosítandó szöveg helye:

A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma

A következő helyett:

2019.02.08

Helyesen:

2019.03.08

Szakasz száma:

II.2.7

Rész száma, elnevezése:
A módosítandó szöveg helye:

A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés befejezése

A következő helyett:

2019.08.15

Helyesen:

2019.09.16

Szakasz száma:

IV.2.2

Rész száma, elnevezése:
A módosítandó szöveg helye:

Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum

A következő helyett:

2019.01.15 08:30

Helyesen:

2019.02.15 08:30

Szakasz száma:

IV.2.6

Rész száma, elnevezése:
A módosítandó szöveg helye:

Bontás dátuma

A következő helyett:

2019.01.15 10:30

Helyesen:

2019.02.15 10:30

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosított szerződéstervezetet is adott ki a fenti módosítások mentén.

EKR000365152018

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019.01.10

(A rendszer automatikusan tölti)

Feladás
dátuma

Közzététel
dátuma

Hirdetmény neve

Státusz

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Visszavont

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Megjelent

2018.07.20

2018.07.22

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.08.06

2018.08.05

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.08.30

2018.08.30

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.10.01

2018.10.01

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.10.30

2018.10.30

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.12.17

2018.12.19

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Feladott

2019.01.10

Weisz Gyula

Feladott verzió
Közzétett verzió

Megtekintés

Feladott verzió
Közzétett verzió

Összesen: 8 sor (1 / 1)

EKR000365152018

Feladó felhasználó

