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Tájékoztató a szerződés módosításáról - „Ráckevei (Soroksári-)
Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és
-rekonstrukció” projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és
tájékoztatási tevékenység teljeskörű ellátása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/59
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Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
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Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:

Áporka, Budapest IX. kerület, Budapest XXIII.
kerület, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony,
Tass, Tököl közigazgatási területe.
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Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dancsa István

Telefon: +36 12254400
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E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: MAHIR-MonDay Konzorcium

Postai cím: Hegedűs Gyula u. 16. I./I.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1136

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.

Címzett: Rutai Enikő

Telefon: +36 13292763

E-mail: eniko.rutai@mahirkiall.hu

Fax: +36 13292747

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.

Postai cím: Hegedűs Gyula u. 16. I./I.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1136

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.

Címzett: Rutai Enikő

Telefon: +36 12661036

E-mail: eniko.rutai@mahirkiall.hu

Fax: +36 12661036

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: MonDay Consulting Kft.

Postai cím: József nádor tér 10.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): MonDay Consulting Kft.

Címzett: Csabai Anna

Telefon: +36 12661036
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E-mail: monday@mondayconsulting.eu

Fax: +36 12661036

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű x

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Vízügy

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Megbízási szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási
tevékenység teljeskörű ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 11

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Áporka, Budapest IX. kerület, Budapest XXIII. kerület, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony, Tass, Tököl közigazgatási területe.

NUTS-kód HU101, HU102

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/05/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Megbízási szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, 
műtárgyépítés és -rekonstrukció" projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási 
tevékenység teljeskörű ellátása, beleértve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását, a 
szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést is a 
Megbízó részére: 
— Válságkommunikációs terv készítése (1 db) az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint, 
krízismenedzsment végrehajtása, 
— Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése - 1 db, 
— Információs zöldszám létrehozása és működtetése - 1 db, 
— "B" típusú hirdetőtábla elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás helyszínein --18 db, 
— Sajtótájékoztatók, sajtóesemények szervezése, megtartása, összesen 4 db, a következő 
bontásban:Sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény szervezése és megtartása cateringgel
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150 fő részére - 1 db, További 2, sajtótájékoztatóval összekötött sajtóesemény szervezés és
megtartása - 2 db, Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése
és megtartása a helyszínen cateringgel 150 fő részére - 1 db, 
— Egyéb rendezvények megtartása, összesen 54 db, 
— Lakossági fórum megtartása a beruházás megkezdése előtt az érintett településeken - 18 db, 
— A projektet népszerűsítő rendezvény lebonyolítása az érintett településeken - 18 db, 
— A projekt megvalósítását követően az érintett településeken nyílt nap megszervezése és
lebonyolítása - 18 db, 
— Sajtóközlemények kiküldése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint - 4 db, 
— Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, az elektronikus és az on-line médiában (fizetett
megjelenések) az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint, nyomtatott sajtó - 20 db,
televízió - 15 db, rádió 50 db, internet - 30 db, 
— Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint, 
— Reklámtárgyak készítése a meghatározott arculati elemekkel- 25 000 db, 
— Szórólapok készítése és terjesztése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint,
összesen minimum 120 000 db, 
— DM levélkampány: évente egy, 1-2 oldalas hírlevél készítése és terjesztése, összesen minimum
20 000 db, 
— Fotódokumentáció készítése a munkafolyamatokról, rendezvényekről - legalább 40 tárgykörben, 
— "D" típusú emléktábla elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás helyszínein --18 db, 
— Az ajánlati dokumentációban ismertetett jelentések rendszeres elkészítése és benyújtása
Ajánlatkérő részére, illetve az ajánlati dokumentációban ismertetett munkaértekezletek
szervezése. 
Ajánlatkérő a feladatokhoz meghatározott mennyiségektől +20 % mértékben, egyes
konfliktuskezelésre irányuló eszközök esetében eltérhet, ezek: lakossági fórum, sajtóközlemény,
és a sajtótájékoztató. 
A nyertes Ajánlattevő e pontban és a műszaki leírásban meghatározott feladatait a megkötésre
kerülő kivitelezési szerződés(ek) alapján ahhoz igazodva, szükség szerinti időpontokban köteles
ellátni a kivitelezési szerződés(ek)ben megjelölt vállalkozó(k) rendelkezésre állási
kötelezettségének (jótállás) végéig, illetve mindaddig, amíg a műszaki leírásban szereplő feladatok
mindegyike szerződésszerűen teljesítésre kerül. 
A projekt megvalósítási szakaszában tervezett tevékenységeket a kivitelezés befejezéséig kell
elvégezni (előreláthatóan a megbízási szerződés megkötéstől számított 32 hónap), a megvalósítást
követő szakaszban tervezett tevékenységek elvégzésére 2 hónap áll rendelkezésre. 
Becsült érték ÁFA nélkül: 44 000 000 HUF.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79320000-3

79340000-9
79821000-5
79961100-9
79553000-5
92111200-4
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II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 36951350 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 34 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
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 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
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Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 50
A szakmai ajánlat megalapozottsága
(minőség)

50

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 250 - 408651

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/29 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33042 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/04 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 110 - 182415

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/12 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9028 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/13 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

- Felek a Szerződés 2. fejezet 1.1. pontjának második bekezdés első francia bekezdését – a kotrás 
tárgyban kötendő szerződésre utalást - törlik. 
[Eredeti szerződéses feltétel: 2. fejezet 1.1. pont második bekezdés első francia bekezdése "- 
Vállalkozási szerződés a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, 
műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt: Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezése 
projektelem kivitelezési tervezésére és kivitelezésére"] 
- Felek a Szerződés 2. fejezet 1.3.-1.5 pontjait az alábbiak szerint módosítják: 
„1.3. Megbízottnak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott, a 
feladatok mennyiségét tekintve az „Ajánlati ár bontása” dokumentumban, a „Tájékoztatás során 
használt eszközök” oszlop szerint csökkentett feladatokat 2012. november 15. napjától 30,5 
hónapig kell elvégezni: 
- a projekt megvalósítási szakaszában tervezett tevékenységeket a kivitelezés befejezéséig 
(kivitelező által ellátott feladatok sikeres műszaki átadás-átvételéig), 30 hónap, 
- a megvalósítást követő szakasz PR feladatainak ellátására és a zárójelentés elkészítésére 0,5
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hónap áll rendelkezésre (ld. szerződés 4.20-4.21 pontjai). A Megbízott feladata ugyanezen 
időszakban a projekt zárójelentésének elkészítésében való részvétel és az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségek. 
1.4. Jelen szerződéshez kapcsolódó projektelemek kivitelezésének tervezett időtartama: 30 hónap. 
A kivitelezéshez kötődő jótállási időtartam – és egyben a Megbízott rendelkezésre állási idejének 
vége - a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 24 hónap. 
1.5. A Megbízott teljesítésének időtartama 2012. november 15-től várhatóan 54 hónapig tart {30,5 
hónap a feladatok ellátására és a zárójelentés elkészítésére (ld. 1.3 pont) + a kivitelező jótállási 
időtartama alatt rendelkezésre állás (várhatóan 23,5 hónap)}. A Megbízott köteles a szerződésben 
meghatározott feladatát ezen időtartamon belül teljesíteni.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 2. fejezet 1.3-1.5. pontjai "1.3. Megbízottnak az ajánlati felhívásban és 
az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatokat előreláthatóan a megbízási szerződés 
megkötésétől számított 34 hónapig kell elvégezni: a projekt megvalósítási szakaszában tervezett 
tevékenységeket a kivitelezés befejezéséig, a megbízási szerződés megkötéstől számított 32 
hónapig, a megvalósítást követő szakasz PR feladatainak ellátására 2 hónap áll rendelkezésre. A 
Megbízott feladata a projekt zárójelentésének elkészítésében való részvétel és az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek. 
1.4. Jelen szerződéshez kapcsolódó projektelemek kivitelezésének várható befejezése: a 
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések aláírásától számított 31 hónap. A kivitelezéshez 
kötődő jótállási időtartam – és egyben a Megbízott rendelkezésre állási idejének vége - a műszaki 
átadás-átvételt követő 24 hónap. 
1.5. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és várhatóan 56 hónapig hatályos, ha Megbízott 
valamennyi, a szerződésben meghatározott feladatait elvégezte."] 
- Felek a Szerződés 4.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják: 
"Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott 19 818 491,-Ft + ÁFA (azaz 
Tizenkilencmilliónyolcszáztizennyolcezer-négyszázkilencvenegy forint + általános forgalmi adó) 
ellenében elvégzi a jelen szerződésből rá háruló feladatokat, melynek tételeit és költségeit jelen 
Szerződés módosítás Ajánlati ár bontása melléklete artalmazza. 
A módosított megbízási díjat a Megbízott ajánlatába benyújtott, „Ajánlati ár bontása” című 
dokumentumban meghatározott ajánlati árból képzett egységárak alapján határozták meg." 
[Eredeti szerződéses feltétel: 4.1. pont első mondata "Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott 
36.951.350,- forint + 9.976.865 Ft ÁFA, azaz 46.928.215,- forint (összesen bruttó forint) ellenében 
elvégzi a jelen szerződésből rá háruló feladatokat."] 
- Felek a Szerződés 4.10. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„4.10. A Megbízott végszámla benyújtására a zárójelentés Megbízó által történő elfogadását 
követően jogosult.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 4.10. pont "A Megbízott végszámla benyújtására a zárójelentés KEOP 
Közreműködő Szervezet által történő elfogadását követően jogosult."] 
- Felek a Szerződés 5.4. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják: 
„5.4. A projekt lezárásakor (a Megbízott feladatai tekintetében elkészített zárójelentés Megbízó által 
történő elfogadásakor) rendelkezésre állási biztosítékot kell nyújtania Megbízottnak, amelynek a 
mértéke a nettó megbízási díj 5 %-a.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 5.4. pont első mondata "A projekt lezárásakor (a Megbízott feladatai 
tekintetében elkészített zárójelentés KEOP Közreműködő Szervezet által történő elfogadásakor) 
rendelkezésre állási biztosítékot kell nyújtania Megbízottnak, amelynek a mértéke a nettó 
megbízási díj 5 %-a."] 
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- Felek a Szerződés 5.5. pont első mondatát az alábbiak szerint módosítják: 
„5.5 A rendelkezésre állási biztosítéknak a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai
kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt során megkötésre kerülő kivitelezési
szerződésekben rögzített jótállási időszak végéig rendelkezésre kell állnia.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 5.5. pont első mondata "A rendelkezésre állási biztosítéknak a
„Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció”
projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben rögzített jótállási időszak végéig
rendelkezésre kell állnia (a feladatok elvégzését követő 22 hónapig)."] 
- Felek rögzítik, hogy a Megbízott jogosult a Szerződés 5.3 pontjában előírt és a Szerződés
aláírásakor a Megbízó rendelkezésére bocsátott teljesítési biztosítékot a jelen Szerződés Módosítás
3.3. pontjában meghatározott nettó megbízási díj 5 %-ára módosítani. 
- Felek rögzítik, hogy az alapszerződés mellékletei maradnak hatályban azzal, hogy a kotrásra
vonatkozó feladatokat hatályon kívül helyezik.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai
Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról ["Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
(RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi
vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója"] szóló 1281/2012. (VIII. 6.)
számú Korm. határozatban a Kormány visszavonta a projekt "Kotrás" projektelemre vonatkozó
részét. A „Kotrás” projektelem visszavonásával a projekt "nagyprojekt" jellege megszűnt, amely
kihatott a projekt keretében létrejött vállalkozási és megbízási szerződésekre, ezen belül a
módosítással érintett Szerződésre, különösen a mennyiségére, a szerződés összegére, valamint a
határidőkre.
Fentiekre tekintettel a Felek a Szerződésben meghatározott feladatok módosítása szükséges,
ugyanis a „Kotrás” projektelemre vonatkozó feladatok okafogyottá válnak; a határidők módosítása is
szükséges, a korábbi 32+24 hónap 30,5+23,5 hónapra módosul; a feladatok csökkenése miatt a
megbízási díj összegét is módosítani szükséges.
Felek rögzítik, hogy a fentiekben meghatározott indokok miatt módosítják a Szerződést a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § (1) bekezdése alapján, ugyanis a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél (jelenleg Megbízó) lényeges jogos érdekét sérti.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/04/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

Nyílt eljárás került lebonyolításra a 2003. évi CXXIX. tv II. rész IV. fejezete szerint.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/17 (év/hó/nap)
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