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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: GEOHIDROTERV Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 20.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: A "Győr
és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer" KEOP 1.1.1/2F-2008-0001 projekthez
kapcsolódó tervezői művezetői feladatok ellátása
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/06/17 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A Művezető
feladata az alábbi kivitelezések során az építmények kivitelezésének helyszínein
- kivételesen a Megbízó által megjelölt, a kivitelezéssel összefüggésben álló más
helyszínen - művezetőként ellenőrizze, hogy a kivitelezés a Megbízó által elfogadott
(szükség esetén a Művezetőnek rendelkezésére bocsátott) kiviteli terveknek
megfelelően történik. A Művezető a tervszerinti kivitelezést - elsősorban a kivitelezés
helyszínén - meghatározott időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és
tanácsadással segíti, valamint a szükséges esetekben az elkészített terveket a
helyszínen tapasztaltak figyelembevételével pontosítja.
A tervezői művezetői feladatok az alábbi kivitelezői munkákkal függenek össze:
— Regionális komplex hulladékkezelő központ és lerakó létesítése Győr-Sashegy
területen,
— Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakóállomások,
hulladékudvarok és gyűjtőszigetek építése.
Ellenszolgáltatás: 34 200 000 HUF
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/09/30 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi értékhatárt elérő, nyílt
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Nettó ajánlati ár
(súlyszám: 1); Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése
és azok elkerülésére tett javaslatok minősége (súlyszám: 1)
3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2009/S 61-088057
közzétételének napja: 2009/03/28 (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: 2009/S 122-177391
közzétételének napja: 2009/06/30 (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): Eredeti szerződéses feltétel:
13.) ... A kivitelezési munkák befejezésének várható időpontja: 2010. 09.30.
3.sz. melléklet: számlázási ütemterv 4 részszámla + végszámla
Módosított pont:
13.) ... A kivitelezési munkák befejezésének várható időpontja: 2010. 02.28.
3.sz. melléklet: számlázási ütemterv 3 részszámla + végszámla
4.c)
A módosítás indoka: A tervezői művezető feladatait a Győr és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakóállomások, hulladékudvarok és
gyűjtőszigetek építése beruházással összefüggésben végzi. Az építési munkák
kivitelezési határideje 2010.02.28., míg a tervezői művezető szerződésének
teljesítési határideje 2010.09.30-ban lett megállapítva. Tekintettel arra a tényre, hogy
az építési munkák befejeztével a tervezői művezető feladatai megszűnnek, így a
megbízási szerződés 13. pontját és 3.sz. mellékletét képező számlázási ütemtervet
módosítani szükséges.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/09/30 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetmény tartalmával
egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/07 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

