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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: Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9021 Győr, Városház tér 1.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: TECHNOPLUS
Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.
9024 Győr, Babits M. u. 18.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a
bezárt települési szilárd-hulladék lerakók rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-2008-0004
projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzseri feladatok ellátása
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/07/31 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt
települési szilárd-hulladék lerakók rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-2008-0004
projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzseri feladatok ellátása
(projektkoordináció, technikai segítségnyújtás, minőségbiztosítás, teljes körű
projektfelügyelet) a dokumentációban szerepelő feladatleírás szerint.
A projekt 42 településen valósul meg, a projekt értéke minteg 5,2 milliárd Ft, a
kivitelezési munkák FIDIC Piros Könyvön alapulnak.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/12/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő, nyílt
közbeszerzési eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: összességében
legelőnyösebb ajánlat
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 5299/2009
közzétételének napja: 2009/04/01 (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: 15160/2009
közzétételének napja: 2009/07/29 (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): 1.) A szerződés 1.) pont
A Szerződés hatálybalépésének a napja 2009. július 31.
A Szerződés lejáratának/befejezésének napja 2011. december 31.
helyébe a következő lép:
A Szerződés hatálybalépésének a napja 2009. július 31.
A Szerződés lejáratának/befejezésének napja a projekt befejezésének napja, de
legkésőbb 2012. szeptember 30.
2.) A szerződés 3.) pontja helyébe a következő lép:
Kapcsolattartó személyek:
Megbízó részéről: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke
Megbízott részéről: Kálóczy Éva projektkoordinátor
3.) A szerződés 5.) pontja első mondata a következők szerint változik:
„A Megbízott nyilatkozik, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához megfelelő
irodahelyiséggel, melynek címe: 9021 Győr, Árpád u. 41.”
4.) A szerződés 13. pontja kiegészül a következőkkel:
Megbízott az eredeti szerződéses határidő lejártát követően külön költségtérítés és
díjazás igénye nélkül készíti el ill. állítja össze a szerződés 1. sz. melléklete „Műszaki
leírás” „I.5. a Megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések” részben
meghatározott „Zárójelentés” dokumentumot.
4.c)
A módosítás indoka: Az építési közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az
építés-kivitelezési szerződések aláírására csak 2009. december hónapban
kerülhetett sor, és a négy kivitelezési szerződés közül három szerződés esetében a
teljesítési határidő 2012. augusztus hónap, az előteljesítés lehetőségével.
A szerződés-módosítás időpontjában valószínűsíthető, hogy a 2011. évi előteljesítés
feltételei minden építési szerződés esetében nem állnak fenn, ezért szükséges a
projektmenedzsment feladatokra vonatkozó szerződés módosítása.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2011/12/30 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/01/05 (év/hó/nap)



A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


