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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: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
(3304 Eger, Sánc u. 6.)
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: SAVITERV Kft. (3530
Miskolc, Király u. 6. Fszt. 3.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: tervezési
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/03/13 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Megrendelőnek
a Dél-borsodi Tájegység komplex élőhely-rehabilitációs program II. ütemének
megvalósítása (kódszám: KEOP-7.3.1.1./1F-2008-0006) tárgyú projektjéhez
kapcsolódó tervezési, felmérési feladatok ellátása, mely különösen az alábbiakat
foglalja magában:
– geodéziai felmérés és ökológiai állapotfelmérés,
– előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése,
– környezeti engedélyeztetési eljárás lefolytatása,
– vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv
elkészítése,
– tenderterv elkészítése.
Az ellenszolgáltatás összege: 9.775.000.- Ft + áfa, azaz
kilencmillió-hétszázhetvenötezer forint + áfa.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/03/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás.
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Közbeszerzési Értesítő K. É. 21912/2008.
közzétételének napja: 2009/01/05 (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: Közbeszerzési Értesítő K. É. 4254/2009.
közzétételének napja: 2009/03/13 (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 szerződés 2.2. pontja módosul.
Eredeti:
A tervezőnek szerződéses feladatait 2010. március 31-ig kell teljesítenie az alábbiak
szerint.
Módosítás:
A tervezőnek szerződéses feladatait 2010. június 10-ig kell teljesítenie az alábbiak
szerint.
A szerződés 2.6. pontja módosul.
Eredeti:
A vízjogi engedélyezési terv elkészítésének és jelen szerződésben meghatározott
formában és példányszámban a megrendelő részére történő átadásának
véghatárideje: 2009. október 31. A fenti határidő tervező általi elmulasztása esetén a
megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.
Módosítás:
A vízjogi engedélyezési terv elkészítésének és jelen szerződésben meghatározott
formában és példányszámban a megrendelő részére történő átadásának
véghatárideje: 2010. március 31. A fenti határidő tervező általi elmulasztása esetén a
megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.
A szerződés 2.7. pontja módosul.
Eredeti:
A vízjogi engedély megszerzésének véghatárideje: 2010. február 28. Amennyiben
fenti határidőt a tervező neki felróható okból nem tudja tartani esetén a megrendelő
késedelmi kötbérre jogosult.
Módosítás:
A vízjogi engedély megszerzésének véghatárideje: 2010. május 31. Amennyiben
fenti határidőt a tervező neki felróható okból nem tudja tartani esetén a megrendelő
késedelmi kötbérre jogosult.
A szerződés 2.8. pontja módosul.
Eredeti:
A tervezőnek valamennyi tervezési feladat tekintetében a kiviteli és a tenderterveket
2010. március 31-ig kell elkészíteni és jelen szerződésben meghatározott formában
és példányszámban átadni a megrendelőnek. A fenti határidő tervező általi
elmulasztása esetén a tervező késedelmi kötbérre jogosult.
Módosítás:
A tervezőnek valamennyi tervezési feladat tekintetében a kiviteli és a tenderterveket
2010. június 10-ig kell elkészíteni és jelen szerződésben meghatározott formában



és példányszámban átadni a megrendelőnek. A fenti határidő tervező általi
elmulasztása esetén a tervező késedelmi kötbérre jogosult.
A szerződés 4.1. pontja módosul.
Eredeti:
A teljes szerződéses ár (az engedélyeztetési díjakat is magában foglaló tervezői
díj): 9.775.000,- Ft + áfa, azaz Kilencmillió-hétszázhetvenötezer forint + áfa. Bruttó
összegben: 11.730.000,- Ft, azaz Tizenegymillió-hétszázharmincezer forint.
Módosítás:
A teljes szerződéses ár (az engedélyeztetési díjakat is magában foglaló
tervezői díj): 9.775.000,- Ft + áfa, azaz kilencmillió-hétszázhetvenötezer
forint + áfa. Bruttó összegben: 12.218.750.- Ft, azaz
tizenkettőmillió-kettőszáztizennyolcezer-hétszázötven forint.
A szerződés 5.3. pont második bekezdése módosul.
Eredeti:
Az 1. részszámla összege: 1.750.000,- Ft + áfa, azaz Egymillió-hétszázötvenezer
forint + áfa. Bruttó összegben: 2.100.000,- Ft, azaz Kettőmillió-egyszázezer forint.
A 2. részszámla összege: 3.215.000,- Ft + áfa, azaz
Hárommillió-kettőszáztizenötezer forint + áfa. Bruttó összegben: 3.858.000,- Ft, azaz
Hárommillió-nyolcszázötvennyolcezer forint.
Módosítás:
Az 1. részszámla összege: 1.750.000,- Ft + áfa, azaz
egymillió-hétszázötvenezer forint + áfa. Bruttó összegben: 2.187.500,- Ft, azaz
kettőmillió-egyszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint.
A 2. részszámla összege: 3.215.000,- Ft + áfa, azaz
hárommillió-kettőszáztizenötezer forint + áfa. Bruttó összegben: 4.018.750,- Ft, azaz
négymillió-tizennyolcezer-hétszázötven forint.
A szerződés 5.4. pontja módosul.
Eredeti:
A végszámla benyújtására a kiviteli és tendertervek megrendelői elfogadása
után kerülhet sor. A végszámla összege: 4.810.000,- Ft + áfa, azaz
Négymillió-nyolcszáztízezer forint + áfa. Bruttó összegben: 5.772.000,- Ft, azaz
Ötmillió-hétszázhetvenkettőezer forint.
Módosítás:
A végszámla benyújtására a kiviteli és tendertervek megrendelői elfogadása
után kerülhet sor. A végszámla összege: 4.810.000,- Ft + áfa, azaz
négymillió-nyolcszáztízezer forint + áfa. Bruttó összegben: 6.012.500,- Ft, azaz
hatmillió-tizenkettőezer-ötszáz forint.
4.c)
A módosítás indoka: A benyújtott környezetvédelmi engedélyezéshez a
felügyelőség hiánypótlást írt elő. A hiánypótlás benyújtásra került, de mind a mai
napig nem érkezett meg a hozzájárulása.
Az engedélyek benyújtásához az MNV Zrt. és egyéb érintett tulajdonosok
hozzájárulását is meg kell kérni. A tulajdonosok között számos önkormányzat
van, melyek képviselő-testületi határozatai (hozzájárulások) nem érkeztek meg
az ajánlatkérőhöz, miként az MNV Zrt. hozzájárulása sem. A fentieken túl az
ajánlatkérőnek egyes beruházási helyszíneket meg kellett változtatni, mivel nem
kapott/kaphatott tulajdonosi hozzájárulást. E miatt az újonnan bevont területek
esetében, amelyek művelés alatt állnak változási vázrajzot kellett benyújtani az



engedélyezéssel párhuzamosan. Ezen területeken továbbá talajvédelmi tervet
is kellett készíteni, amely jelentős, előre nem látható csúszást eredményezett.
Ráadásul a megosztási vázrajzhoz helyszíni szemlét is rendelhetnek el. Jelenleg a
terület a belvíz miatt megközelíthetetlen.
Mindez lehetetlenné tette, hogy a tervező az eredeti határidőben teljesítse a
szerződést.
A szerződésmódosítás lehetőséget teremt arra is, hogy a szerződés időtartama alatt
bekövetkező áfa-mérték módosulás következményeit is átvezessék a szerződésbe.
Minthogy a szerződésben több pontban (4.1., 5.3., 5.4.) fel lett tüntetve a bruttó
összeg is, így a 2009. július 1. után bekövetkezett áfa-mérték módosítás miatt ezen
pontok módosítása sem kerülhető el. A módosítás alapját a Magyar Köztársaság
Országgyűlése 2009. május 11-i ülésnapján elfogadott, az egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény 1. §
(1) bekezdése jelenti, mely módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 82. § (1) bekezdését.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2010/03/18 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a fentiekkel egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/02 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


