Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés
módosításáról (1229/2008)
1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Technoplus
Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft., 1142 Budapest, Ráskay L. u. 77.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének
fejlesztése – szakértői segítségnyújtás a projektmenedzselő egység részére,
megbízási szerződés.
b) A szerződéskötés időpontja: 2006. március 9.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya:
Tanácsadás és szolgáltatás nyújtása a megbízó polgármesteri hivatalában működő
projektmenedzselő-egység részére a projekt vonatkozásában. Ennek keretében
a megbízás tárgyát a projekt kivitelezésére megkötött szerződések alapján a
projekt időarányos teljesítésének pontos betartása, a pénzügyi elszámolások
és előrehaladási jelentések elkészítése a közreműködő szervezet részére, a
megbízó munkatársainak szakirányú tudásfelmérése és képzése, a projekt
végrehajtására konzorciumot alkotó önkormányzatokkal, illetve az üzemeltetővel
való kapcsolattartás és információáramlás biztosítása képezi.
Mennyisége:
A közbeszerzés tárgyában meghatározott feladatok elvégzése.
Az ellenszolgáltatás: 73 700 EUR + áfa.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: teljesítés határideje 22 hónap
a szerződés megkötésétől számítva.
3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó
eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: K. É. – 23853/2005, 2005. december 16.
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –
e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: K. É. – 5707/2006, 2006. április 3.
4. a) A szerződés módosítása érinti-e a bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem.
b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is):
Eredeti szerződésben lévő feltétel:
A különös szerződési feltételek preambuluma:
A megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi
projekt kivitelezésére: Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési

és -tisztítási rendszerének fejlesztése (a továbbiakban: Projekt). A szerződő
felek a szerződést a projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvny (a továbbiban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott egyik
közbeszerzési eljárás eredményeként arra tekintettel írják alá. A jelen szerződés a
megbízó mint ajánlatkérő és a megbízott mint nyertes ajánlattevő között jött létre.
A Különös szerződési feltételek IV) pontja: A megbízott tevékenységének
időtartama: előreláthatólag 22 hónapon át, de legalább a projekt zárójelentésének
jóváhagyásáig köteles ellátni.
Módosított feltétel:
A különös szerződési feltételek preambuluma az alábbival egészül ki:
A jelen szerződés vonatkozásban a projekt kizárólag az 1. sz. melléklet műszaki
leírás I. bevezetés pontjában meghatározott közbeszerzési eljárások eredményeként
és arra tekintettel aláírt szerződéseket jelenti.
A különös szerződési feltételek IV) pontja: A megbízott tevékenységének időtartama
a következők szerint módosul: „előreláthatólag 2008. december 31-ig, de legalább a
projekt zárójelentésének jóváhagyásáig köteles ellátni.”
A különös szerződési feltételek V.5.4) pont a következők szerint módosul:
5.4) A megbízott a szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és
a megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a 7. negyedévvel bezárólag
negyedéves időszakonként, azt követően pedig a projekt zárójelentésének
jóváhagyásával kapcsolatosan jogosult a díjazásra.
A különös szerződési feltételek V.5.5) pont a következők szerint módosul:
5.5) A megbízott köteles kibocsátásra kerülő számlája mellékleteként az
1–7. negyedéves időszakokra vonatkozóan kimutatást csatolni, amelyben megjelöli
a tárgyidőszakra (negyedévre) vonatkozó tevékenységét a naptári negyedév
utolsó napjával bezárólag vagy a projekt megvalósításának a pénzügyi ütemterv
szerint díjazásra jogosító, megvalósult fázisát. Megbízott tudomásul veszi, hogy
díjazásra kizárólag tényleges tevékenysége ellenében jogosult oly módon, hogy
megbízott saját teljesítésével a megbízó fizetési kötelezettségének esedékessé
válásához képest köteles elöljárni. Amennyiben a megbízott időarányos díjára
a megbízó érdekkörében felmerült okból vagy azért nem válik jogosulttá, mert a
projekt kivitelezésére nem vagy nem a tervezett ütemben kerül sor, akkor a felek
jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek a megbízottnak járó díjazás kifizetésének
átütemezéséről és/vagy módosításáról. Amennyiben a felek a megbízottnak járó
díjazás átütemezéséről és/vagy módosításáról megállapodni nem tudnak, jogvitájuk
eldöntését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó
választott bíróság hatáskörébe utalják.
A szerződés 1. melléklete műszaki leírás II. a megbízott feladatai és kötelezettségei
vonatkozásában a megbízott a 7. negyedévet követő, a projekt zárójelentésének
jóváhagyásáig terjedő időszakra az alábbi feladatokat végzi el:
A „II/1) A megbízott által elvégzendő feladatok” közül a II. szakasz vonatkozásában
– a támogatási szerződésben előírtak szerint koordinálja a megbízó által készítendő
jelentések (beleértve a Kohéziós Alap monitoringbizottsági ülésekre hathavonta
készítendő monitoringjelentéseket, illetve a negyedéves projekt- előrehaladási
jelentéseket) elkészítését, biztosítja a szükséges formátum és tartalom összhangját
(a jelentéseket magyar és angol nyelven is el kell készíteni), ellenőrzi az angol
nyelvű dokumentumok tartalmát, fordítás esetén a kétnyelvi változat egyezőségét,

– a támogatási szerződésben előírtak szerint koordinálja a megbízó által készítendő
projekt-zárójelentés elkészítését, biztosítja a szükséges formátum és tartalom
összhangját (a jelentést magyar és angol nyelven is el kell készíteni), ellenőrzi
az angol nyelvű dokumentum tartalmát, fordítás esetén a kétnyelvi változat
egyezőségét,
– amennyiben a közreműködő szervezet a jelentés (beleértve a projekt zárójelentést
is) kiegészítését, módosítását írja elő, az előírt határidőn belül intézkedik a
kiegészítés, illetve módosítás elvégzéséről,
– a projekt lényeges szakaszainak lezárásakor elkészíti a megbízó részére az elért
eredményeket bemutató prezentációt (a rendezvények szervezése a PR-tanácsadó
feladata). A további lényeges szakaszok: a komposzttelep átadás-átvétele és a
szennyvíztisztító telep átadás-átvétele.
– Megbízott és az általa biztosított szakértők kötelesek a Projekt ellenőrzésére,
felügyeletére kirendelt, a szerződés 8.1) pontjában meghatározott illetékes szervek
által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni,
– a megbízottnak biztosítania kell, hogy rendkívüli, indokolt esetben a
projektmenedzsment szakértő 48 órán belül a megbízó székhelyén megjelenjen,
megbízónak jelentsen és a szükséges intézkedést megkezdje.,
A II/2) A megbízott feladati elvégzéséhez igénybe veendő személyek
vonatkozásában:
– a 7. negyedévet követő, a projekt zárójelentésének jóváhagyásáig terjedő
időszakra a projketmendzsment-szakértőnek hetente egy munkanapot nem
kötelezettsége a PIU-nál teljesíteni.
– A „II/S A megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések”
A II/5) pontban előírt jelentések közül megbízottnak nem kötelezettsége negyedéves
előrehaladási jelentések készítése. A zárójelentés készítésére vonatkozó
kötelezettség IU5-nek megfelelő, változatlan.
c) A módosítás indoka: a szerződéskötés időpontjában a projekt kivitelezésére
vonatkozó egyes vállalkozási szerződésekhez (szennyvíztisztító telep átalakítási
és korszerűsítési munkái (1. részfeladata), szennyvíziszap komposztáló telep
kialakítása (2. részfeladat) kapcsolódó közbeszerzési eljárások folyamatban
voltak, a szerződéskötések még nem történtek meg. A szerződésben megjelölt
feladatok, a Különös szerződési feltételek IV) pontjában előrelátható határidőként
meghatározott 22 hónapon belül nem fejezhetők be, mivel a 2003/HU/16/P/PE/021
Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének
fejlesztése Kohéziós Alap projekt tervezett kivitelezési üteméhez képest a
szennyvíztisztító telep átalakítása és korszerűsítése szerződés módosított határideje
2008. szeptember 30., a szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása szerződés
módosított határideje pedig 2008. augusztus 15., így erre tekintettel a projekt
megvalósításához kapcsolódó szakértői segítségnyújtási feladatok a szerződés
szerinti ütemezésben, és határidőig nem végezhetők el.
A fent rögzített indokokra tekintettel a szerződés módosítása szükséges, amely
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §-ában megjelölt
feltételekkel összhangban áll.
d) A szerződés módosításának időpontja: 2008. január 9.
5. Egyéb információk: –

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módostásáról
szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek.
7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2008. január 15.Tájékoztató a szerződés
módosításáról

