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1.

Ill6zm6nyek:

Megrendelo ajdnlatk6r6k6nt kozbeszerzdsi elj6r6st inditott ,,szombathely fenntarthatd
mobilitdsi tervdnek (Sustainable Urban Mobility Plan: SUMP) elkdszftdse" tfurgyban. A
kdzbeszerzdsi eljdrfst indit6 felhivds 2020.jirlius 10-6n, KF,-1246612020 szdmon keri.ilt
l<ozzdtdtehe a Kdzbeszerzlsi Ertesit6ben. A kozbeszerzlsi elj6r6sban V6llalkoz6 6rv6nyes
6s nyertes aj6nlatot (a tov6bbiakban: Aj6nlaQ tett. Felek flrgyelemmel a Polg6ri
Torvdnykonyvr6l s2616 2013. 6vi V. tcirv6ny (a tovdbbiakban: Ptk.) vonatkoz6
rendelkez6seire 2020. november 10. napj6n V6llalkozitsi szerz6d6st (a tov6bbiakban:
S zerzodds) kdtdttek (szerz6d6s szdm: 1203 B -3 5 I 2020. ).
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2. A Vdllalkozhsi

szen6dds tartalmazta ateljesitdssel kapcsolatos osszes szerzodeses feltdtelt,

igy a teljesitdsi hat6ridoket is (v. 18" ds 19. pont), az alilbbiak szerint:

a SUMP elkdszit6s6nek m6dszertandra vonatkoz6
1. rdszhat6rid6

(60 nap)

2. rcszhatSrido
(300 nap)

j avas I at

202t.01.09

a szer z6 dd s hatillyb a
l6p6s6t k<iveto 60 napon beliil (a mriszaki leir6sban
foglalt I. munkardsz, valamint a II. munkardszhez
sziiks6 ge s adatgyrij t6 sre vonatkoz6 j avasl at)
Ie

ad 6s a

Aj 6nl atk6r o

r6

szdr e

a SUMP tdrsadalmi egyeztet6sre bocs6that6 szak6rtoi
202t.09.06

illtozathnak elk6szit6se a szerzodds hatdlybaldpdsdtol
sz6mitott 300 napon beli.il
v

a

vdghat6rido
(450 nap)

2022.02.03

SUMP dokument6ci6 t6rsadalmasit6st koveto 6s
Szombathely Megyei Jogri V6ros Kcizgytildse altal
elfogadott v6gleges villtozatdnak lead6sa Aj6nlatk6ro
rdszere, a szerzodds hattiyba ldpdsdt kcjvet6 450 napon
beliil.

II. A szerz6d6sm6dosit6s indokoLisa
1.

A k<izbeszerzdsi dokument6ci6ban a Megrendelo el6irta, hogy a SUMP megalapozds6nak
resz€tkdpezi, igy a munka keret6ben a vdros tiltaltinos ktjzlekeddsi jellemzfiinek felttirtisa
drdekdbe.n cdlzott forgalomfelvdtel vdgrehujttisa sziiksdges vdrosi ds vtiros kdrnydki
helyszfneken. Ehhez a dokumenthci6ban foglalt el6fr6s szerint 6tlagos h6tkciznapot kell
alapul venni, amely az iskolaid6szakot is mag6ba fbglal6 peri6dust, a tavaszi vagy az oszi
h6napokat jelenti. A teljes SUMP szakdrt6i villtozatdnak elk6szit6si hat6rideje a hatdlyos
szerzodds szerint 202LA9,06, amely szalGrtoi v|ltozatba m6r be kell 6piilnie a
forgalomfelvdtel eredm6nyeinek. A lblgalomfelv6tel elvdgzds6re a szakrnailag megfelelo
id6intervallumok koziil a 202I. 09. 06-i rdszhatfridois. tart6 id6szakban krzAr6las 2027
lavasza tartozik bele"

2.

J

A 801202L (II" 22.) I(orm. rendelettel 2021. f'ebru6r 22-en a Korm6ny 2021, m6jus 23-ig
meghosszabbitotta a veszdlyhelyzetet. A meghosszabbitds a teljes tavaszi idoszakot lefedi.
A kozbeszerz6s indit6sakor, 2020. jriniusban nem rlllt fenn veszdlyhelyzet. A j6rv6ny
lefut6s6nak akkori el6rejelz6sei alapjtn nem volt vhrhat6, hogy a vesz6lyhelyzetr illlapot
fenntartdsa 2021" I. fdl6vi idoszakirt lefedi.

A 202L

tavaszi vesz6lyhelyzet idotartarna alalt elv6gzendo forgalomfelvdtelek

a

veszdlyhelyzet jellege es szabillyai miatt nem adn6nak val6s k6pet a v6ros kcjzleked6si
helyzeterll, a SUMP megalapozdsihoz nern hasznfihat6ak, torz helyzetdrtdkeldshez ds
kovetkeztetdsekhez vezetndnek, amely nern szolg6lja a SUMP eredeti c6lkituzds6t.
Ennek okai:
- A veszdlyhelyzet idejdn alkalmazand6 vddelmi intdzkeddsek m6sodik iitem6rol sz6lo
48412020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6s a v6delmi int6zked6sek ideiglenes szigoritdsdr6l
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(IIL 5.) Korm. rendelet 6rtelm6ben a felsdoktatr{si int6zm6nyek, a
kiiz6piskolflk, az 6ltal6nos iskolfk 6s az 6vodrik zitwa tartanak. Ezekbe az
sz6l6 10412021r

-

-

-

.
-

-

4.

int6zm6nyekbe j6r6 gyerekek 6s di6kok, valamint az ott dolgoz6k napi forgalma nem
jelentkezik.
A veszdlyhelyzet idej6n alkalmazand6 tov6bbi v6delmi int6zked6sekrol sz6lo 47912020.

(K. 3.) Korm,

rendelet 6ftelmdben parkolfsi dijat nem kell fizetni, emiatt a
szokiisost6l eltdr6 a belv6rosi forgalom 6s speci6lis a parkolok hasznftlati m6dja
(igdnybev6tel helye elt6ro: a kdzlekedok dijmentesen az riticdljukhozkozeli parkolot
haszn6lnak, id6tartama elt6ro: az ingyeness6g miatt hosszabb idotartamra vagy tobb
helyszinen rovidebb ideig is igenybe vehetik).
A vesz6lyhelyzet idej6n alkalmazand6 v6delmi intezked6sek m6sodik iitem6rol s2616
48412020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6s a vddelmi int6zked6sek ideiglenes szigorit6s6r6l
szolo 1041202I. (III. 5.) Korm. rendelet egyes l6tesitm6nyek kiizponti bezdrfsfr6l
rendelkezett (pl. dttermek, edz6tennek, uszoda, mozik, mrizeumok, jtfiszohinak,
szolgdltathsok, a korm6nyrendelet kivdteli kor6ben nem tartoz6 valamennyi i.izlet),
valamint tilos rendezvdnyeket tartani, A felsoroltak alapesetben mind jelent6s forgalmat
gener6lnak, amely a jelen helyzetben nem jelentkezik.
A veszdlyhelyzet idejdn alkalmazand6 tov6bbi v6delmi int6zked6sekr6l sz6l6 47912020.
(XL 3.) Korm. rendelet alapjhn a vil6gj6rv6ny terjed6s6nek csokkent6se 6rdekdben a
megyei jogri v6rosokban jdratsiirit6si tervet kellett k6sziteni. Ennek 6rtelmdben a
jelenleg 6rvdnyben l6vo menetrend a vil6g6w6ny helyzetdre szabott speci6lis
menetrend, amely a v6ros norm6l mrikdd6se eset6n jelentkez6 kozleked6si szok6sokat
ds kapacitdsokat torzitja.
A j6rv6nyiigyi k6sztilts6gi idoszak vtazfsi korlitoz6sair6l sz6l6 40812020. (V[I.30,)
Korm. rendelet kdvetkezt6ben lecsiikkent az osztrdk-m arya;r hatfron jelentkezd
forgalom, ktilcinos tekintettel a Szombathelyrol ds kornydk6rol Ausztri6ba ir6nyul6
hivat6sforgalmi c6hi hatdrhtllpdsekre, valamint az Ausztriilbol Szombathelyre lrkezo
bev6sdrl6si vagy szolg6ltat6si cdhi forgalomra.
A j6rv6nyveszely miatt a szok6sost6l elt6r6 a kiizleked6si eszkdz megvdlasztfsa (a
tomegkozleked6st a fertozds kockdzatfinak minimalizillilsa 6rdekdben kisebb arinyban
veszi ig6nybe a lakossdg).
A iarvdny tov6bbi terjeddsdvel szemben alkalmazott vil6gmdretri ir6nyelv, hogy a
lakosstig csak a legsziiks6gesebb esetekben hagyja el otthonf t, ezdrt a teljes v6rosi
forgalom torz k6pet mutat (az ir6nyelvb6l fakad6 lakoss6gi magatarthsforma a
bev6s6rl6sok egy helyszinre koncentrdl6sa, a bev6s6rl6sok szlmdnakminimalizillilsa, a
mag6nrendezv6nyek 6s mag6njellegti tal6lkozfsok minimalizdl6sa, valamint jelentos
m6rtdku az otthoni munkav6gzr5s elteljed6se, amely a hivat6sforgalom mdrtdkdt
j elentosen csrikkenti).

Elozoek miatt a forgalomfelv6teleket 6s az utaskikdrdez6seket a leghamarabb 202I. osz6n
lehet drdemben elvdgezni, amely a teljes feladat tekintetdben f6l 6v cstlsz6st jelent.

III. Az eredeti szerzdd6s jelen

1.s2. szerzdd6sm6dositissal

6rintett r6sze

1" A V6llalkozdsi szerzod6s ,,V" A szerz6d6s teljesft6s6nek hatfrideje, teljesft6s
m6dja" cimri fejezetdnek 18. 6s 19. pontja az alihbiakra m6dosul:

helye,
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18. A szeru6deshat|lya a mindkdt f6l6ltal tcirt6nt al6fu6s6toI szlmitva 630 napig tarr" A
Felek a 2. rdszteljesit6s 6s a vdgteljesitdsi hatfuridiit fix hat6rid6nek tekintik, azaz a
Yilllalkoz6nakezenhatrlrid6alattkell azadott2.r6szteljesitdsi6savdgteljesit6sihat6rid6re
a feladatot szerz6d6s szerint teljesitenie.
19. Rdszhattuid6(k):

1. r6szteljesit6s: a SUMP elkdszit6sdnek rn6dszefianira vonatkoz6 javaslat leaddsa
Ajanlatk6ro rdszdre a szerzodds hatillyba l6p6s6t kcivet6 60 napon beliil (a mriszaki
leir6sban foglalt I. munkar6sz, valamint a II. munkardszhez sztiks6ges adatgyrijt6sre
vonatkoz6 javaslat)

2. reszteljesitds: a SUMP tarsadalmi egyeztetdsre bocs6that6 szakertli villtozatfinak
elkdszitdse a szerzodl,s hatrilybal6p6s6t6l sz6mitott 480 napon betiil -fix teljesit6si
hatdrido-"

Vdghat6rid6: a SUMP dokumentiici6 t6rsadalmasit6st k<jvet6 6s Szombathely
Megyei Jogri VSros Kdzgytil6se 6ltal elfogadott v6gleges villtozatdnak leaddsa
Aj6nlatk6ro r6szdre, a szerzodds hat6lyba 16p6s6t kovet6 630 napon beli.il -fix
telj esitdsi hat6rid6-.

2. A V6llalkozttsi

szeruod6s ;,IX. Egyiittmiikdd6s" cim.d fejezet6nek
kap cso lattart6 szem6ly " me gnevez6sri pontj a az ardbbial<ra m6 do sul :

,,Yillalkoz6 rdszerol

V6llalkoz6 rdszdrol kapcsolattart6 szem6ly :
n6v: D6csn6 Balogh Zs;ltzsaffia Ilona iigyvezet6
el6rhet6s6g: 1133 Budapest, V6ci rit 76.3. emelet
e-mail : trenecon@trenecon.hu
telefon: +36-1 1237 -1450

n6v: Schimmer-T6th Erzs6bet osztillyvezeto
el6rhet6s6g: 1133 Budapest, Vdci rit 76.3. emelet
e-mail: ser@trenecon.hu
telefon: +36-1 1237 -157 4

IV. A szerz6d6sm6dositris jogi alapja

1. Az Ill.

pontban megjeldlt 12038-3512020. iktat6sz6mi Yilllalkozilsi szerzod6s 1. sz.
m6dosit6s6ra a Kbt. 141. $ (2)bekezd6s6ben foglalt feltdtelek fenn6ll6s6ratekintettel az
alilbbi m6dosit6sokkal keri.il sor:

2. A jelen m6dosit6s kizhr6lag az eredeti szerzdd6s V" 18., V. 19. 6s IX. pontjdt 6rinti.
m6dositds nem eredm 6nyezi a szerzfidilses ellen6rt6k (VI. 24. pont) villtozhsit.

V. Egy6b rendelkez6sek

1. A Szerz6ddsnek a jelen

1. sz. M6dosft6ssal nem 6rintettrlszei 6s mell6kleteivilltozatlan
form6ban 6s tartalommal hat6lvban maradnak.
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2.

Jelen 1. sz. M6dosit6s a mindk6t F61 6,ltali al6ir6s napj6n l6p hatdlyba.

Jelen M6dosit6s 6t sz6mozott oldal terjedelemben, 6t egym6ssal megegyezo, eredeti
pdld6nyban k6sztilt, amelyb6l h6rom (3) p6ld6ny Megrendel6t, ketto (2) p6ld6ny Y6llalkoz6t
illeti.
Szombathely, 2021. 9.\ :

Budapest, 2021.
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