16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
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: Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: TECHNOPLUS
Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft., 9024 Győr, Babits M. u. 18.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási
projektben érintett települések társulásának megalakítására és az ehhez kapcsolódó
szakértői feladatok elvégzésére, Szolgáltatás, Szolgáltatási kategória: 11
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/04/15 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A Nyugat-duntántúli
regionális hulladékgazdálkodási projektben érintett települések társulásának
megalakítása, legalább olyan nagyságrendű lakosságszámot összegző település
számmal, mely lehetővé teszi az Európai Unió Kohéziós Alapjához a projekt
céljainak megvalósítására pályázat benyújtását. A Társulás megalakításához
és működtetéséhez szükséges összes dokumentum elkészítése, a társulás
működtetéséhez szükséges költségek fedezetére pénzügyi terv kidolgozása, a
pályázati önrész biztosítására szükséges konstrukció kidolgozása. A Megrendelő
és az érintett önkormányzatok jelen szerződés megkötéséig nem rendeltek
anyagi forrásokat a Társulás fenntartására, ezért Vállalkozó feladatát képezi,
az ehhez szükséges források felkutatása, továbbá javaslattétel a finanszírozás
módjára. A pályázati önrész biztosítására szükséges konstrukció kidolgozása.
A településekkel, döntéshozókkal, szükség esetén civil és környezetvédő
szervezetekkel folytatandó tárgyalások, egyeztetések megszervezése, koordinálása,
levezetése, dokumentálása, a szükséges tájékoztató és PR anyagok elkészítése és
terjesztése, tájékoztatási feladatok ellátása. A társulási szerződés megkötésének
lebonyolítása. A pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges további
szakértői és tervezői szolgáltatások ellátására egy közösségi értékhatárt meghaladó
közbeszerzési elárás lebonyolítása és dokumentálása, közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátása, jogorvoslat esetén az Ajánlatkérő jogi képviseletének ellátása.
A projekt keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetési stratégiájának
kidolgozása. Az előzőekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó levelezések és
minden más szükséges kapcsolattartás lefolytatása. Az elkészített dokumentumok

angol nyelvű fordítása, a Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt
előkészítéséhez szükséges mértékben. Az ellenszolgáltatás: 24.680.000,- Ft +Áfa
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/06/30 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerű közbeszerzési eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-20814/2007.
közzétételének napja: 2008/01/14 (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: közzétételének napja: (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 szöveg:
„I.5 Teljesítési határidők:
3. Közbeszerzési eljárás/-ok lefolytatása, eredményhirdetés. A közbeszerzési
eljárás/-ok eredményeképpen a szerződést aláírták, illetve a jogorvoslati eljárások
lezárultak. A teljesítés határideje: 2010. 06. 30.
I.6. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. pont:
1. A Különös Szerződési Feltételek 3. számú mellékletben meghatározott
valamennyi fázishoz rendelt összes vállalkozási díj: 24.680.000,-+ ÁFA, azaz
huszonnégymillió-hatszáznyolcvanezer forint + általános forgalmi adó. Jelen
Szerződés Fázisalapú szerződés.
3. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv:
1. Rész-számla száma: Projektjavaslat, Társulási szerződés - társulási
megállapodást tartalmazó alapító okirat - tervezetének, a társulás ill. a társulási
tanács működéséhez szükséges szabályzatok tervezetének elkészítése és átadása,
A vállalkozási díj százalékában: 60%
2. Rész-számla száma: Társulási Megállapodás és Alapító Okirat 2009. 01. 01-től
hatályos jogszabályok szerinti tervezetének elkészítése a Társulás ill. Társulási
Tanács működéséhez szükséges szabályzatok aktualizálása és elkészítése a 2009.
01. 01-től hatályos jogszabályok szerint.
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat aláírása (Legalább olyan nagyságrendű
lakosságszámot összegző település írta alá, mely lehetővé teszi az Európai Unió

Kohéziós Alapjához a projekt céljainak megvalósítására pályázat benyújtását), a
Társulás nyilvántartásba vétele és megalakulása.
A vállalkozási díj százalékában: 20%
3. Rész-számla száma: Közbeszerzési eljárás/-ok lefolytatása, eredményhirdetés, A
vállalkozási díj százalékában: 4. Rész-számla száma: A közbeszerzési eljárás/-ok eredményeképpen a
szerződést aláírták, illetve a jogorvoslati eljárások lezárultak. A vállalkozási díj
százalékában: 20%.”
Módosítás:
„I.5 Teljesítési határidők:
3. számú teljesítési határidőhöz kapcsolódó munkafázis:
Beszerzési eljárás lefolytatása a KEOP 7.1.1.1 települési szilárdhulladék
gazdálkodás rendszerek fejlesztési pályázat előkészítése szolgáltatás tárgyában,
eredményhirdetés. A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződést aláírták,
illetve a jogorvoslati eljárás esetén az lezárult.
Az előzetes információk alapján KEOP 2.3.0 bezárt települési szilárd hulladék
lerakók rekultivációja pályázat előkészítése szolgáltatás tárgyában a közbeszerzési
eljárás dokumentumai tervezetének elkészítése és elektronikus úton történő
megküldése. A teljesítés határideje 2010.06.30.
1.6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
1. A különös Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében meghatározott
valamennyi fázishoz rendelet összes vállalkozási díj: 22.212.000,- Ft + ÁFA, azaz
huszonkettőmillió-kettőszáztizenkettő-ezer forint + általános forgalmi adó. Jelen
Szerződés Fázisalapú szerződés.
A Szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díj
1. részszámla: Projektjavaslat, Társulási szerződés - társulási megállapodást
tartalmazó alapító okirat - tervezetének, a társulás ill. a társulási tanács
működéséhez szükséges szabályzatok tervezetének elkészítése és átadása
A vállalkozási díj 14.808.000,- nettó Ft.
2. részszámla: Társulási Megállapodás és Alapító Okirat 2009. 01. 01-től hatályos
jogszabályok szerinti tervezetének elkészítése a Társulás ill. Társulási Tanács
működéséhez szükséges szabályzatok aktualizálása a 2009. 01. 01-től hatályos
jogszabályok szerint.
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat aláírása (Legalább olyan nagyságrendű
lakosságszámot összegző település írta alá, mely lehetővé teszi az Európai Unió
Kohéziós Alapjához a projekt céljainak megvalósítására pályázat benyújtását) a
Társulás nyilvántartásba vétele és megalakulása. A vállalkozási díj 4.936.000,- nettó
Ft.
3. részszámla: Beszerzési eljárás lefolytatása a KEOP 7.1.1.1 települési
szilárdhulladék gazdálkodás rendszerek fejlesztési pályázat előkészítése
szolgáltatás tárgyában, eredményhirdetés. A beszerzési eljárás eredményeképpen a
szerződést aláírták, illetve a jogorvoslati eljárás esetén az lezárult.
Az előetes információk alapján KEOP 2.3.0 bezárt települési szilárd hulladék lerakók
rekultivációja pályázat előkészítése szolgáltatás tárgyában a közbeszerzési eljárás
dokumentumai tervezetének elkészítése és elektronikus úton történő megküldése. A
vállalkozási díj 2.468.000,- nettó Ft
A vállalkozási díj összesen: 22.212.000,- nettó Ft.”
4.c)

A módosítás indoka: A szerződés tárgya a Nyugat-dunántúli regionális
hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó KEOP 3.2.0 bezárt települési szilárd
hulladék lerakók rekultivációja pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
további szakértői és tervezői szolgáltatások ellátására egy közösségi értékhatárt
meghaladó közbeszerzési eljárás lebonyolítása és dokumentálása, közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátása, jogorvoslat esetén az Ajánlatkérő jogi képviseletének
ellátása. A KEOP 2.3.0 pályázati konstrukció I. fordulójára a Közreműködő Szervezet
egyelőre nem írt ki pályázatot a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2009. 06. 29-i megalakulása óta, ezért a pályázat
előkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása információk
hiányában nem lehetséges.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2010/06/30 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: 6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A jelen hirdetmény
közzétételével egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/04 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

