Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés
módosításáról (19257/2007)
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: OKEAN Mérnöki Tanácsadói
Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
vállalkozási szerződés Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának
felhasználásához szükséges előkészítési feladatok elvégzése.
b) A szerződéskötés időpontja: 2006. december 21.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
1. Az ajánlatkérő által benyújtandó, a projekt kiegészítését is tartalmazó Kohéziós
Alap támogatási kérelem és mellékleteinek (megvalósíthatósági tanulmány,
környezeti hatástanulmány, költség-haszon elemzés, konzorciumi szerződés és az
önrész fizetésére vonatkozó megállapodás), valamint a pénzügyi megállapodás
módosításának előkészítése. Részvétel a dokumentumok jóváhagyásának
lebonyolításban a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezettel (KSZ) és Irányító
Hatósággal (IH) történő egyeztetéseket is beleértve. Szükség esetén a kért
változtatások átvezetése a dokumentáción, együttműködés a KSZ és IH
minőségbiztosítási szakértőivel. A módosítás jóváhagyását követően a támogatási
szerződés módosításában való közreműködés, a KSZ kérésére módosítási javaslat
elkészítése.
2. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások
ajánlatkérési dokumentációinak elkészítése, a KSZ-szel és az IH-val a szükséges
egyeztetések lefolytatása, együttműködés a KSZ és IH minőségbiztosítási
szakértőivel. Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, megfelelőségi nyilatkozat
kiállítása az ajánlatkérő részére.
3. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges engedélyezési tervek
elkészítése, engedélyeztetése és a 2. pontban leírt feladat elvégzéséhez szükséges
ajánlati-kiviteli tervek elkészítése.
4. Részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában: a hirdetmények
megszerkesztése és elektronikus feladása az ajánlatkérő nevében, bírálóbizottsági
részvétel a kedvezményezett szakértőjeként. Jogorvoslati eljárások esetén az
ajánlatkérő jogi és szakértői képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy
szükség esetén a bíróság előtt.
5. A támogatási kérelem és egyéb dokumentumok angol nyelvre történő fordítása,
szükség szerint egyéb fordítás a projektkiegészítéssel kapcsolatosan (pl. az Európai
Bizottság észrevételeinek magyar nyelvre fordítása).
Ellenszolgáltatás: 28 935 000 HUF + áfa
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: teljesítés határideje: 2008.
május 31.
3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb ár.

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: 2006/S 197-209423 (2006. október 14.)
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. – 27305/2006, 15. szám, 2007. február 5.
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:
1. Különös szerződési feltételek
1.5. Teljesítési határidők
MunkafázisA teljesítés határidejeSzámaMegnevezése1.Módosított támogatási
kérelem átadása a megrendelő részére2007. május 31. 2.Engedélyezési
tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz2007. szeptember 15.3.Az összes
közbeszerzési dokumentáció átadása a megrendelő részére2007. november
30.4.Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés
megkötése (ez az időszak az esetleges jogorvoslati eljárások miatt elhúzódhat)
(végszámla)2008. május 31.2. Különös szerződési feltételek 3. számú melléklete:
IV. Pénzügyi ütemterv
A szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díjRész- számla
számaTeljesítés tartalmaA vállalkozási díj százalékában1.Módosított támogatási
kérelem átadása a megrendelő részére202.Módosított támogatási kérelem
jóváhagyása az Európai Bizottság által103.Engedélyezési tervek benyújtása az
illetékes hatóságokhoz254.Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a
megrendelő részére255.Az összes közbeszerzési dokumentáció közreműködő
szervezet általi jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot)106.Valamennyi
közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötése
(végszámla)10Összesen100Módosított feltétel:
1. Különös szerződési feltételek
1.5. Teljesítési határidők
MunkafázisA teljesítés határidejeSzámaMegnevezése1.Módosított támogatási
kérelem átadása a megrendelő részére2007. május 31. 2.Engedélyezési tervek
benyújtása az illetékes hatóságokhoz I.2007. november 30.3.Engedélyezési tervek
benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (ültetvény telepítése, komposztáló- telepi
beruházások)2008. április 30. (előteljesítés lehetséges)4.Az összes közbeszerzési
dokumentáció átadása a megrendelő részére2008. május 31. (előteljesítés
lehetséges)5.Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött
szerződés megkötése (ez az időszak az esetleges jogorvoslati eljárások miatt
elhúzódhat) (végszámla)2008. szeptember 30. (előteljesítés lehetséges)2. Különös
szerződési feltételek 3. számú melléklete:
IV. Pénzügyi ütemterv
A szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díjRész- számla
számaTeljesítés tartalmaA vállalkozási díj százalékában1.Módosított támogatási
kérelem átadása a megrendelő részére202.Módosított támogatási kérelem
jóváhagyása az Európai Bizottság által103.Engedélyezési tervek benyújtása
az illetékes hatóságokhoz I.204.Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes

hatóságokhoz II. (ültetvény telepítése, komposztáló- telepi beruházások)55.Az
összes közbeszerzési dokumentáció átadása a megrendelő részére256.Az
összes közbeszerzési dokumentáció közreműködő szervezet általi jóváhagyása
(kibocsátásra kész állapot)107.Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejött szerződés megkötése (végszámla)10Összesen100c) A módosítás
indoka: tekintettel a szerződés 2. számú melléklet: általános szerződési feltételek
III.4.7 pontjában foglaltakra a vállalkozó jogosulttá vált a teljesítési határidők és a
pénzügyi ütemterv módosítására, a szerződés teljesítése során előre nem látható
módon felmerült, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ában
megjelölt feltételekkel összhangban lévő okok miatt. A 2003/HU/16/P/PE/021
„Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének
fejlesztése” Kohéziós Alap projekt módosított támogatási kérelmével kapcsolatos
dokumentumokat vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőre elkészítette,
megrendelő a Kohéziós Alap projektek végrehajtását felügyelő közreműködő
szervezet részére jóváhagyásra benyújtotta. Ezt követően azonban a közreműködő
szervezet, az irányító atóság és az Európai Bizottság döntéshozói saját
eljárásrendjük szerint teszik meg lépéseiket a maradványforrás felhasználását
illetően, melynek megfelelően a jelen szerződésmódosítás határidejéig nincs döntés
az egyes projektelemek elfogadását illetően. Figyelemmel a szerződés 1. számú
melléklet műszaki leírás II.1.2 pontjára a tervezési munkák tárgya pontosan nem
meghatározható. A létesítmények egy részét olyan területekre kell megtervezni
a szennyvíztisztító telepen és a komposztálótelepen, amelyeken jelenleg más
vállalkozási szerződésekben tervezési és kivitelezési munka van folyamatban. Az
átadás-átvételi eljárások nem történtek meg, így a jelen vállalkozási szerződés
tervezési munkáihoz szükséges alapadatok még nem állnak rendelkezésre.
d) A szerződés módosításának időpontja: 2007. november 22.
5. Egyéb információk: –
6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módosításáról
szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2007. november 29.

