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Egyéb
Általános közszolgáltatások
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Települési szilárdhulladék gazdálkodási
rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz.
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Tartalom:
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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 szerzıdés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe
Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Postai cím: Jászai Mari u. 2.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett: Süle Lilla, PIU vezetı
Telefon: +36-94-316-850
E-mail: sule.lilla@westhull.hu
Fax: +36-94-316-849
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe
Hivatalos név: SOLVEX – MKM konzorcium
Postai cím: Tolnay S. u.1.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevı általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.4.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
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Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1/092009-0009 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy
szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szombathely
Vas Megye
NUTS-kód HU222
II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja
Dátum: 2012/02/09 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerzıdés keretében a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése címő konstrukcióban a 2. forduló – projekt megvalósítási
szakasz - pályázati anyagának elkészítése az elfogadott EMT alapján, a Támogatási Szerzıdésben foglalt elıírások, ajánlások
figyelembevételével.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
71241000-9
További tárgyak: 90712000-1
90714000-5
90713000-8
90715000-2
90500000-2
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerzıdés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 58.900.000,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerzıdés idıtartama
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: 2012/04/29 (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
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x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat
a következı részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: 2010/10/15 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 201 - -306961
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2010/10/08 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30103 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési
Döntıbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: 2011/02/11 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 29 - 047342
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2011/02/14 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 3304 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerzıdés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerzıdéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerzıdés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzıdéses feltételt is):
Eredeti szerzıdéses feltétel:
1. A Teljesítési véghatáridı:
2012. április 29.
Módosított szerzıdéses feltétel:
1. A Teljesítési véghatáridı:
2012. július 31.
Eredeti szerzıdéses feltétel:
3. Részteljesítések, részszámlázás:
1. részteljesítés és részszámla:
Benyújtásának feltétele a köztes RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány)elkészítse, Közremőködı Szervezet általi
elfogadása és minden hatósági engedélyezéshez kötött feladat esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági
engedélyeztetésre, továbbá az 1. részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelı általi jóváhagyása.
Határidı: 2011.07. 15.
Felek rögzítik, hogy e határidı késedelmi kötbérmentes.
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a számlázható, mely tartalmazza az engedélyeztetési eljárások hatósági díjainak
továbbszámlázását is.
2. részteljesítés és részszámla:
Benyújtásának feltétele összes hatósági engedély megszerzése (nem jogerıs), létesítmények teljes körő kiviteli és
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tenderterveinek elkészítése és átadása a Megrendelınek, továbbá a 2. részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló
jelentés Megrendelı általi jóváhagyása.
Határidı: 2011. 12. 15.
Felek rögzítik, hogy e határidı késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0.5%
-a késedelmes naponként
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 65%-a számlázható.
Végteljesítés és végszámla:
Benyújtásának feltétele a 2. forduló pályázati anyagának Vállalkozó általi benyújtása a Közremőködı Szervezethez, a 2.
fordulós közbeszerzési eljárások mőszaki leírásainak Közremőködı szervezet általi elfogadása, továbbá a teljes szerzıdésre
vonatkozó zárójelentés Megrendelı általi jóváhagyása.
Határidı: a pályázat 2. forduló anyagának benyújtási határideje: 2012.01.30. (ekkorra tehát nem csak kész kell lenni a 2.
fordulós pályázati anyagnak, hanem be is kell nyújtani). A további feladatok határideje 2010. 04. 29.
Felek rögzítik, hogy e határidık késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár
0.5% -a késedelmes naponként.
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-a számlázható.
Az egyes feladatokhoz kapcsolódó egyéb részhatáridıket a jelen szerzıdés mellékletét képezı Feladatleírás tartalmazza.
Módosított szerzıdéses feltétel:
1. részteljesítés és részszámla:
Benyújtásának feltétele a köztes RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése, Közremőködı Szervezet általi
elfogadása és minden hatósági engedélyezéshez kötött feladat esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági
engedélyezéshez kötött feladat esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági engedélyeztetésre, továbbá az 1.
részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelı általi jóváhagyása.
Módosított határidı: 2012.02.08.
Felek rögzítik, hogy e határidı késedelmi kötbérmentes. Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a számlázható, mely
tartalmazza az engedélyeztetési eljárások hatósági díjainak továbbszámlázását is.
2. részteljesítés és részszámla:
A benyújtás feltételeibıl törlésre került az összes hatósági engedély megszerzése. A módosított pont: Benyújtásának feltétele a
létesítmények teljes körő kiviteli és tenderterveinek elkészítése és átadása a Megrendelınek, továbbá a 2. részteljesítéshez
elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelı általi jóváhagyása.
Módosított határidı: 2012.04.30.
Felek rögzítik, hogy e határidı késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke: késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0,5%
-a késedelmes naponként. Teljesítése esetén a nettó vállalkozási díj 65%-a számlázható.
3.Végteljesítés és végszámla:
Benyújtásának feltétele a 2. forduló pályázati anyagának Vállalkozó általi benyújtása a Közremőködı Szervezethez, a 2.
fordulós közbeszerzési eljárások mőszaki leírásainak Közremőködı Szervezet általi elfogadása, továbbá a teljes szerzıdésre
vonatkozó zárójelentés Megrendelı általi jóváhagyása.
Módosított határidı: a pályázat 2. forduló anyagának benyújtási határideje: 2012.02.08. (ekkorra tehát nem csak kész lenni a
2. fordulós pályázati anyagnak, hanem be is kell nyújtani). A további feladatok határideje 2012.06.30.
Felek rögzítik, hogy e határidı késedelmi kötbérterhesek. A késedelmi kötbér mértéke: késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár
0,5%-a késedelmes naponként. Teljesítése esetén a nettó vállalkozási díj 25%-a számlázható.
Módosított feltétel: Az egyes feladatokhoz kapcsolódó egyéb részhatáridıket a mindenkor hatályos Támogatási Szerzıdés
mellékletét képezı útvonalterv tartalmazza.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Felek 2011. február hó 09. napján vállalkozási szerzıdést (továbbiakban: Szerzıdés) kötöttek s „Települési szilárdhulladék
gazdálkodási rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1609-2009-0009 Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz” tervezési tevékenységének ellátására. A III. fejezet
szerzıdési feltételek 4. pontja értelmében a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. §ában foglalt követelményeknek megfelelıen, a Felek szükségesnek tartják a szerzıdés módosítását. Ezek a körülmények az
alábbiak:
Az engedélyes tervek készítése során a vállalkozó vezetı partnere, a SOLVEX Kft. a szerzıdésnek megfelelıen a répcelaki
hulladékvár helyszínéül kijelölt Répcelak belterület 947/13 hrsz-ú ingatlan esetében 2011. május 27. napján kelt e-mailjében
megkereste a LINDE Gáz Magyarország Zrt. répcelaki telephelyét, mint az építési ingatlannal szomszédos ingatlan
tulajdonosát. Tájékoztatta a tervezett beruházásról és kérte, hogy az ingatlanon elhelyezkedı vezetékeit az ingatlan
helyszínrajzán a cég jelölje be. Kérésére 2011. május hó 31. napján azt a választ kapta e-mailben LINDE Gáz Magyarország
Zrt.-tıl, hogy a „A helyszínrajzon jelölt területen társaságunk tulajdonában lévı CO2 vezeték nem található.” Ezt követıen
2011. június hó 16. napján a SOLVEX Kft. kézhez vette LINDE Gáz Magyarország Zrt 2011. június hó 14. napján kelt TMF
5-27/2011. iktatószámú levelét, melyet a cég ezzel egyidejőleg megküldött Répcelak Város Önkormányzatának is.A levélben
a társaság arról tájékoztatta a SOLVEX Kft.-t és Répcelak Város Önkormányzatát, hogy a tervezett fejlesztés az Országos
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság által a részükre megállapított veszélyességi övezet külsı zónájába esik, továbbá a terület
felett található a társaság 20 kV-os villamos betápvezetéke is. Nyilatkozata azt is tartalmazta, hogy bıvítési területként is
igénybe kívánják venni a Répcelak Város Önkormányzata által a hulladékudvar létesítésére kijelölt Répcelak 947/13 hrsz-ú
ingatlant. Ebbıl következıen a SOLVEX Kft. megkeresésére a társaság nem adta meg a az ingatlan pályázatban történı
hasznosításához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A probléma ismertté válását követıen Répcelak Város Önkormányzata
haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményezett LINDE Gáz Magyarország Zrt.-vel annak érdekében, hogy a szükséges
hozzájárulást megszerezze, ezért a köztes RMT-ben az EMT-ben az eredetileg megjelölt 947/13 hrsz-ú ingatlant adta meg a
Vállalkozó. Mivel az Önkormányzat által vezetett tárgyalások nem vezettek eredményre, a fejlesztés céjlaira alkalmas másik
ingatlan keresését kezdte meg az Önkormányzat és a 2011. szeptember hó 15. napján kelt határozatában felhatalmazta a
polgármestert, hogy a település déli határán, a szeméttelep és a szennyvíziszap tároló közötti elhelyezkedı, a barnamezıs
beruházás feltételeinek leginkább megfelelı, a jelenlegi TSZ területén lévı Répcelak külterület 079/8 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosával, tárgyaljon a megosztási lehetıségekrıl és megvásárlásról. Mivel ezen tárgyalások sem jártak sikerrel,
Répcelak Város Önkormányzata Képviselı Testülete ismételten megtárgyalta az ügyet és 2011. október hó 27. napján
megtartott testületi ülésén az Ipari Parkban található Répcelak belterület 946/2 hrsz-ú ingatlant jelölte ki a hulladékudvar
helyszínének.
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Az elızı problémák okán a Vállalkozó nem tudta az engedélyes terveket a szerzıdés IV. fejezet 3.1. pontjában rögzített 2011.
július hó 15. napi határidıig elkészíteni, továbbá nem tudja az összes hatósági engedélyt megszerezni és a létesítmények teljes
körő kiviteli és tenderterveit a szerzıdés IV. fejezet 3.2. pontjában rögzített 2011. december hó 15. napi határidıig elkészíteni.
Figyelemmel arra, hogy a teljesen ismeretlen helyszín felmérése és tervezés csak a módosított helyszín ismeretében
kezdıdhetett meg, a vállalkozói szerzıdésben megállapított határidık módosítása szükséges.
A felsorolt, a szerzıdés módosítását indokoló körülmények megfelelnek a Kbt. azon követelményének (303. §), hogy a
szerzıdésmódosítás a szerzıdéskötést követıen elıre nem látható ok következtében állt elı, és valamelyik fél lényeges jogos
érdekét sérti.
IV.1.4) A szerzıdés módosításának idıpontja
Dátum: 2012/01/15 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítı információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevı fentiekben foglaltakkal mindenben egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/02/17 (év/hó/nap)
Vissza
Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fıoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás
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