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: OKEAN Mérnöki
Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés Szombathely MJV szennyvízelvezetési és –tisztítási
rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának
felhasználásához szükséges előkészítési feladatok elvégzése
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2006/12/21 (év/hó/nap)
2.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, Bíráló Bizottsági
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 Projekt kiegészítéssel kapcsolatosan (pl. az
Európai Bizottság észrevételeinek magyar nyelvre fordítása).
Ellenszolgáltatás: 28.935.000 HUF+ Áfa
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/12/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Közösségi értékhatárt elérő
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb ár
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2006/S 197-209423
közzétételének napja: 2006/10/14 (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: K.É.-27305/2006, 15. szám.
közzétételének napja: 2007/02/05 (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:
1. Különös szerződési feltételek 1.5. Teljesítési határidők
Munkafázis A teljesítés határideje
Száma Megnevezése
1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 2007. május 31.
2. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 2007. november
30.
3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (komposztáló
telepi beruházások) 2008. május 31.
3.b. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz III. (ültetvény
telepítése) Két hónappal azt követően, hogy az ültetvény telepítésre alkalmas
ingatlanra vonatkozó alapadatokról a Vállalkozó az értesítést kézhez vette.
4. Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a Megrendelő részére, (kivéve
az ültetvény telepítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítését) 2008.
május 31.
5. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés
megkötése (ez az időszak az esetleges jogorvoslati eljárások és a pénzmaradvány
felhasználásnak Európai Bizottság által történő jóváhagyása miatt elhúzódhat)
A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó utolsó szerződés megkötésének

időpontja. (a jogorvoslati eljárások, az Európai Bizottság, a Közreműködő Szervezet
és az Irányító Hatóság jóváhagyásaitól függően)
2. Különös szerződési feltételek 3. sz. melléklete: IV. Pénzügyi Ütemterv
A Szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díj
Rész-számla száma Teljesítés tartalma A vállalkozási díj százalékában
1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 20
2. Módosított támogatási kérelem jóváhagyása az Európai Bizottság által 10
3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 20
4. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (komposztáló
telepi beruházások) 4
5. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz III.
(ültetvénytelepítés) 1
6. Az összes közbeszerzési dokumentáció (kivéve ültetvény telepítése) átadása a
Megrendelő részére 24
7 Az ültetvény telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának
átadása a Megrendelő részére 1
8. Az összes közbeszerzési dokumentáció (kivéve ültetvény telepítése)
Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot) 9
9. Az ültetvény telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának
Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot) 1
10. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés
megkötése (kivéve ültetvény telepítése) 9
11. Az ültetvény telepítésére vonatkozó szerződés megkötése (végszámla) 1
Összesen 100
Módosított feltétel:
1. Különös szerződési feltételek 1.5. Teljesítési határidők
Munkafázis A teljesítés határideje
Száma Megnevezése
1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 2007. május 31.
2. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 2007. november
30.
3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. 2008. május 31.
4. Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a Megrendelő részére 2008.
május 31.
5. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés
megkötése A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó utolsó szerződés
megkötésének időpontja. (a jogorvoslati eljárások, az Európai Bizottság, a
Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság jóváhagyásaitól függően), de
legkésőbb 2010.12.31.
2. Különös szerződési feltételek 3. sz. melléklete: IV. Pénzügyi Ütemterv
A Szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díj
Rész-számla száma Teljesítés tartalma A vállalkozási díj százalékában
1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 20
2. Módosított támogatási kérelem jóváhagyása az Európai Bizottság által és a
módosított Támogatási szerződés ellenjegyzése az NFÜ által 14
3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 20
4. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (komposztáló
telepi beruházások) 4

5. Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a Megrendelő részére 24
6. Az összes közbeszerzési dokumentáció Közreműködő Szervezet általi
jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot) 9
7. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés
megkötése 9
Összesen 100
4.c)
A módosítás indoka: Tekintettel a Szerződés 2. sz. 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. Az
2003/HU/16/P/PE/021 „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési
és -tisztítási rendszerének fejlesztése” Kohéziós Alap projekt Pénzügyi
Megállapodásnak módosítására vonatkozó 2008. december 15-én kelt C(2008)8653
számú Európai Bizottsági határozat, valamint a Közreműködő Szervezet (KvVM
FI) által 2009. március 30-án aláírt, az Irányító Hatóság (NFÜ) által ellenjegyzett
és a Megrendelőnek 2009. április 14-én megküldött Támogatási szerződés
3. sz. módosításában foglaltak értelmében a Szerződés Műszaki leírás II.1.2
Projekt-kiegészítés tervezett elemei az Európai Bizottság határozatának megfelelően
módosultak. A Vállalkozó elvégezte az ezzel összefüggő többlet tervezési
feladatokat a következők szerint: hídmérleg telepítése, a szennyvíztisztító telepi
infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer kiépítése, kerítés
felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának
kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez
szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos
temperált hőmérsékletű gépkocsitároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek
telepi autómosója. Az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával
jóváhagyott Pénzügyi Megállapodás módosítása nem tartalmazza az ültevény
telepítést. Az erre javasolt 200.000,-Eur –t a tartalékkeretbe helyezi át. Ennek
megfelelően az ültetvény telepítési terveit a Vállalkozónak nem kellett elkészítenie.
A Szerződés Műszaki leírás II. 2.3.1 Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos
feladatokon belül az Európai Bizottság határozatának megfelelően a FIDIC Piros
Könyv („Építési munkák szerződéses feltételei és megbízó által megtervezett
magas- és mélyépítési munkákhoz”) szerinti feladatokat a Vállalkozónak a FIDIC
Sárga Könyv („A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések
tervezése- építése szerződéses feltételei”) szerint kellett elvégeznie. A fentiek
alapján a Vállalkozó által elvégzett többletmunkákra, valamint a struktúra anyag
telepítésével összefüggő feladatok okafogyottá válására tekintettel a teljesítési
határidő és a pénzügyi ütemterv módosítása szükséges
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/04/29 (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: 2009/06/23 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

