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 Lajos u. 1-3.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: MEDIUS Első Győri
Közvélemény és Piackutató Bt, 9026 Győr Damjanich u. 15.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és
-tisztítási rendszerének fejlesztése projekttel kapcsolatos PR - és tájékoztatási
feladtok ellátására
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2005/12/16 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Tárgya és
mennyisége:
Tárgya: Szombathely MJV szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének
fejlesztése projekt megvalósításával és hatékony üzemeltetésével kapcsolatos PRés tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása,
konfliktuskezelés és a környezeti tudatformálás.
Mennyisége: A közbeszerzés tárgyában meghatározott feladatok elvégzése.
Ellenszolgáltatás: 77.880,- EUR+ÁFA
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008/09/30 Teljesítés
határideje (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti értékhatárt meghaladó
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Súlyszám: Ajánlati
ár 6; Szakmai ajánlat minősége 6; Alszempontok a szakmai ajánlat minősége
részszemponton belül: 1. alszempont: a tájékoztatási stratégia vázlata 1; 2.
alszempont: a szükséges inputok kidolgozottsága 1; 3. alszempont: ütemezés
1; 4. alszempont: a közvélemény-kutatások módszertanának illeszkedése 1; 5.
alszempont: a kockázatok felsorolása és kezelése 1; 6. alszempont: a jelentések és
dokumentumok javasolt tartalma (kivéve a stratégiavázlatot) 1. Csökkenő fontossági
sorrendben.
3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ- 15316/2005
közzétételének napja: 2005/09/09 (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: KÉ-23517/2005
közzétételének napja: 2008/03/07 (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): A szerződésben lévő feltétel:
Az 1. számú módosítás Különös szerződési feltételek IV. pontja a Megbízott
tevékenységének időtartama: 2008. 09. 30.
Az 1. számú módosítás Különös szerződési feltételek V. pontja:
5.13 Megbízó és Megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodnak abban,
hogy a 5.12 pontban felsorolt feladatok elvégzését 2008. 07. 01. - 2008. 09. 30.
közötti időszakra átütemezik, és egyben megállapodnak abban, hogy Megbízott
a 2007. 10. 01. -2007. 12. 31. közötti negyedévre vonatkozó jelentés Szerződés
szerinti benyújtását követően csak a 2008. 07. 01. - 2008. 09. 30. negyedévre
vonatkozó, valamint a 2003/16/P/PE/021/PR szerződésre vonatkozó zárójelentést
készíti el. Továbbá a Megbízott a Szerződés határidejét követően a Megbízó
által elkészítendő, a 2003/16/P/PE/021/ Szombathely Megyei Jogú Város
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése projekthez kapcsolódó
jelentésekhez szükséges, a Megbízott feladataira vonatkozó és az általa leadott
jelentésekben nem szereplő információkat a Megbízó igényei szerint szolgáltatatja.
5.14 Megbízó és Megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodik, hogy az
alábbiakban felsorolt feladatokat Megbízott az I. sz. szerződésmódosítás időpontját
követően is 2008. 09. 30. határidőig folyamatosan ellátja:
5.14.1 Lakosság számára ingyenes hozzáférhető felületen (interneten) információs
szolgáltatás biztosítása, a létrehozott web-oldal aktualizálása.
5. 14. 2 Médiafigyelés, archivum készítése és bővítése.
5. 15 A Megbízott a 9. negyedévre vonatkozó részszámláját, valamint végszámláját
a 2008. 09. 30-at követően átadott 9. negyedévi jelentés, valamint a zárójelentés
Megbízó részéről történő elfogadását követően nyújthatja be.
Módosított feltétel:
A Különös szerződési feltételek IV. pontja a Megbízott tevékenységének időtartama:
2008. 12. 31.
A Különös szerződési feltételek V. pontja:
5.13 A Megbízó és Megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodnak abban,
hogy az 5.12 pontban felsorolt feladatok elvégzését 2008. 09. 01. - 2008. 12. 31.
közötti időszakra átütemezik, és egyben megállapodnak abban, hogy Megbízott a
2007. 10. 01. - 2008. 11. 30. közötti időszakra vonatkozóan egy jelentést, valamint

a 2003/16/P/PE/021/PR szerződésre vonatkozó zárójelentést készíti el. Továbbá
a Megbízott a Szerződés határidejét követően a Megbízó által elkészítendő, a
2003/16/P/PE/021/ Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és
tisztítási rendszerének fejlesztése projekthez kapcsolódó jelentésekhez szükséges,
a Megbízott feladataira vonatkozó és az általa leadott jelentésekben nem szereplő
információkat a Megbízó igényei szerint szolgáltatatja.
5.14 Megbízó és Megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodik, hogy az
alábbiakban felsorolt feladatokat Megbízott az II. sz. szerződésmódosítás időpontját
követően is 2008. 12. 31. határidőig folyamatosan ellátja:
5.14.1 Lakosság számára ingyenes hozzáférhető felületen (interneten) információs
szolgáltatás biztosítása, a létrehozott web-oldal aktualizálása.
5. 14. 2 Médiafigyelés, archívum készítése és bővítése.
5. 15 A Megbízott az utolsó 2007. 10. 01.-2008. 11. 30. közötti időszakra vonatkozó
8-9. negyedévi összevont részszámláját, melynek értéke a Különös szerződési
feltételek 5.2 pontja szerinti munkadíj 20% -ából és a szolgáltatások ellenértékéből
tevődik össze, a 2008. 11. 30-at követő 10 munkanapon belül átadott jelentés,
valamint végszámláját a zárójelentés Megbízó részéről történő elfogadását követően
nyújthatja be. A Szerződés 4. sz. melléklet Pénzügyi ütemterv 8. és 9. negyedéve a
2007. 10. 01.- 2008. 11. 30 időszakra módosul 20%-os értékkel.
4.c)
A módosítás indoka: A Szerződés 1. számú módosításnak időpontját követően,
2008. 03. 14-én a projekt kivitelezésére vonatkozó Szennyvíziszap komposztáló
telep kialakítása (2. részfeladat) Vállalkozási szerződés határideje 2008. 11.
30-ra módosult (K.É-4801/2008), ezért a Szerződésben megjelölt, a projekt
befejezéshez kapcsolódó PR feladatok, a Különös szerződési feltételek IV. pontjának
határidejeként meghatározott 2008. 09. 30. dátummal nem fejezhetők be. A
fent rögzített indokokra tekintettel a szerződés módosítása szükséges, amely a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §-ában megjelölt
feltételekkel összhangban áll.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2008/09/25 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módosításáról
szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2008/11/27 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

