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: Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9021 Győr, Városház tér 1.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Lapcom Lakiadó és
Nyomdaipari Kft.
9021 Győr, Újlak utca 4/a
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Megbízási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint
tájékoztatási feladatok ellátása a „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési
szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” (KEOP - 2.3.0. / 2F-2008-0004) tárgyú projekt
megvalósítási szakaszában
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/06/22 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A megbízás tárgya
a dokumentációban részletesen ismertetett alábbi feladatok ellátása:
— Tájékoztatási akcióterv kidolgozása a Projekt támogatására, a célkitűzések
elérése érdekében,
— A lakosság tájékoztatása, valamint a közvélemény és a sajtó tájékoztatása a
Projekt előrehaladásának eseményeiről,
— Konfliktuskezelés,
— A Projekt honlapjával kapcsolatos feladatok,
— Rendezvények szervezése a Projekt mérföldköveihez kapcsolódóan (pl.
létesítmények munkaterület átadás-átvétele, műszaki átadás-átvétele),
— A Megbízó hat havi jelentési kötelezettségeinek megvalósításában való
közreműködés,
— Nyílt napok szervezése a Projekt megvalósítási szakaszán belül,
— Interjúk készítése,
— Digitális fényképalbum készítése a Projekt főbb eseményeiről,
— Zárórendezvény szervezése a projekt hivatalos zárásával kapcsolatosan,
— A Szerződés befejezésekor archívum átadása a Megbízó részére a végrehajtás
során keletkezett nyomtatott, elektronikus stb. anyagokról,

— A Szerződés megkezdésekor és befejezése előtt az érintett lakosságot
megcélzó reprezentatív közvélemény-kutatást kell végezni az érintettek környezeti
tudatosságára, valamint a Projektről való tájékozottságára vonatkozóan.
Ellenszolgáltatás: 29.984.000 Ft + ÁFA
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/09/30 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi 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: 2009/S 61-088055
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 127-184971
közzétételének napja: 2009/07/07 (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 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. „A Megbízott feladatait a jelen Megbízási szerződés feltételei és annak
mellékletei szerint köteles teljesíteni. A Megbízási szerződés feltételeiben nem
szabályozott kérdésekben a Műszaki leírás és az Általános szerződési feltételek,
az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés további mellékletei az
irányadók.”
A Megbízási szerződés 5. sz. mellékletében „A stratégiában meghatározott
feladatok ütemezése” jelen szerződésmódosításhoz csatolt 1. sz. mellékletben
foglaltaknak megfelelően módosul.
2.) A szerződés 5.7 pontja az alábbiak szerint módosul:
5.7 Pénzügyi ütemterv
I. jelentés / 1. rész számla 2009.10.30. 27,3%
II. jelentés / 2. rész számla 2010.01.30. 6,8%
III. jelentés / 3. rész számla 2010.04.30. 7,6%
IV. jelentés / 4. rész számla 2010.07.31 6,3%
V. jelentés / 5. rész számla 2010.10.29. 11,5%
VI. jelentés / 6. rész számla 2011.01.31. 6,1%
VII. jelentés / 7. rész számla 2011.04.30. 6,1%
VIII. jelentés / 8. rész számla 2011.07.31. 6,8%

Zárójelentés / Végszámla 2011. 09. 30. 21,5%
Összesen 100%
4.c)
A módosítás indoka: Tekintettel arra a körülményre, hogy a szerződés
megvalósítása összefügg a kivitelezési szerződés(ek) megvalósításával, amelyre
vonatkozó közbeszerzési eljárás érvénytelenítésre került, így a projekt fizikai
megvalósításának kezdete későbbre tolódik, ezáltal a szerződés szerinti feladatok
időbeli ütemezése módosításra került.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2010/07/13 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/11 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

