Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK07679
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:
Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség
szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
nettó 26544509 I. rész: nettó 20044509 Ft
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Nem Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2014.07.10
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kérie a hirdetmény ellenőrzését:
nem kéri
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési
díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
nem releváns, mert nem kötelező
Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) A

Hivatalos név:
Tetétlen Községi Önkormányzat
Postai cím:
Kossuth utca 65.
Város/Község
Tetétlen

Postai
irányítószám:
4184

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 54712000

Címzett:
Borbélyné Fülöp Hajnalka, polgármester
E-mail:
tetetlen.pmh@t-online.hu

Fax:
+36 54461390

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tetetlen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A
Hivatalos név:
Dryvit Profi Kft.
Postai cím:
Kassai út 12.
Város/Község
Debrecen

Postai
irányítószám:
4028

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52782994

Címzett:
Bana László
E-mail:
info@dryvitprofi.hu

Fax:
+36 52785091

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) A
Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

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

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.4.) F
I.4.1) K

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.4.2) K
[ ] 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) M

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Tetétlen község fogorvosi rendelőjének és védőnői tanácsadójának felújítása” tárgyú
projekt kivitelezési feladatainak ellátása I. rész
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)
[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatás
megrendelés
Szolgáltatási
kategória száma:
(az 1–27.
szolgáltatási
kategóriákat lásd a
Kbt. 3. és 4.
mellékletében

[ ] Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye
4184 Tetétlen, Kossuth u. 44. Hrsz.: 121
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/04/22 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés - ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0105 azonosító számú
„Tetétlen község fogorvosi rendelőjének és védőnői tanácsadójának felújítása”
tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása az alábbiak szerint:
I. rész: orvosi rendelő felújítási munkálatai
A meglévő épület hagyományos falazott építési rendszerű. Külső homlokzati
falaira hőszigetelés, tetőjére új cserépfedés készül, továbbá az épület
akadálymentes használatához szükséges rámpa, illetve a belső térben
megfelelő szélességű nyílászárók kerülnek elhelyezésre. Az épületben
mozgáskorlátozott wc kerül kialakításra. Az ingatlan területén az OTÉK szerint
5 parkolóhely biztosítandó. A beruházás keretében a parkolók és az ahhoz
szükséges szervízút kialakítása is hozzátartozik.
A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

45200000-9

További tárgy(ak) 45000000-7

II.2) A

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük
megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 20044509 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

[x]

[]

,

II.3) A
Az időtartam hónapban: 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: 2014/06/30
(év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól ( ) igen (x) nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) A

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

[ ] 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

[ ] Hirdetmény nélküli
tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes
tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
nyílt

[ ] Időszakos előzetes
tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
[ ] Előminősítési
hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Előminősítési
hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

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

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

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

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

[ ] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos
[x] 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

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett 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
[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti
eljárás
III.2) É

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

VAGY
[ ] Egyéb:

III.3) H
/

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra
(adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja (adott esetben)
Dátum: 2014/03/05 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8035 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/25 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti
szerződéses feltételt
( ) igen (x) nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti
szerződéses feltételt is):
Eredeti feltételek:
1. 3.2. Amennyiben Vállalkozó előleget igényelt, az előlegszámla összege a
végszámlából kerül levonásra.
Elvégzett
feladatok Számla összege (Ft + ÁFA)
1.Előlegszámla - 2.004.450,- Ft +ÁFA
2. Részszámla A szerződés 50 %-os teljesítésének a Megrendelő által történt
elfogadása, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás kiadása után
10.022.255,- Ft +ÁFA
2.Végszámla A szerződés teljesítésének a Megrendelő által történt elfogadása, és az
ezt tanúsító teljesítési igazolás kiadása után 10.022.254,-Ft + ÁFA
2.004.450,- Ft + ÁFA
=
8.017.804 Ft + ÁFA

2. 3.3 A Vállalkozó az előlegszámla és részszámla mellett végszámla benyújtására
jogosult.
3. 3.7. A Vállalkozó az előlegszámla mellett, rész - és végszámla benyújtására
jogosult.
A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a Megrendelő által történt
elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás kiadása után van lehetőség. A
végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a
hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel, az arról szóló jegyzőkönyv másolatának
csatolása. A Megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki
ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja
alapján.
A számlák kifizetése átutalással történik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint,
illetve ha van alvállalkozó, akkor az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbr.) 14. §
(1), (3) bekezdése szerint.
A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit,
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A.
§ (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a Vállalkozó átadja a
fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó
(szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a
Megrendelőnek.
Amennyiben a Megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul
megkapta, a Vállalkozó jogosult benyújtani az Önkormányzatnak az ellenszolgáltatás
fennmaradó részeire vonatkozó számláját/számláit.
Az Önkormányzat emellett a számlát a kifizetési kérelemmel együtt továbbítja a
Közreműködő Szervezet felé. A fennmaradó összeget a támogató (Közreműködő
Szervezet) közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére.
A számla kifizetésének feltétele, hogy a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
Megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek

minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a Megrendelőt, hogy a kifizetés
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az
együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6)
bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
Az elkészült munkáról felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,
amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás
alapja.
A kiállított számla adattartalmának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban szabályozott feltételeknek. A benyújtott
számlához Vállalkozónak olyan számlarészletezőt kell mellékelnie, amely formailag és
tartalmilag az ajánlati költségvetéssel megegyezik, s amelyből a végzett munka
műszaki tartalma egyértelműen, minden kétséget kizáróan megállapítható.
Amennyiben jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás jelen szerződés
hatálya alatt megváltozik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül
módosítja.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy neki, alvállalkozóinak és alvállalkozói alvállalkozóinak
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.
A Vállalkozó a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel vállalja, hogy nem
fizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Módosított feltételek:
1. A szerződés 3.2. pontja az alábbiakban módosul:
Amennyiben Vállalkozó előleget igényelt, az előlegszámla összege a végszámlából
kerül levonásra.
Elvégzett
feladatok Számla összege (Ft + ÁFA)
1.Előlegszámla - 2.004.450,- Ft+ÁFA
2.Végszámla A szerződés teljesítésének a Megrendelő által történt elfogadása, és az
ezt tanúsító teljesítési igazolás kiadása után 20.044.509,- Ft + ÁFA 2.004.450,- Ft+ ÁFA =
18.040.059,- Ft + ÁFA
2. A szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozó az előlegszámla mellett végszámla benyújtására jogosult.
3. A szerződés 3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozó az előlegszámla mellett végszámla benyújtására jogosult.
A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a Megrendelő által történt
elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás kiadása után van lehetőség. A
végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a
hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel, az arról szóló jegyzőkönyv másolatának
csatolása. A Megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki
ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja
alapján.
A számlák kifizetése átutalással történik a Kbt. 130. § (3), (5), (6) bekezdései szerint,
illetve ha van alvállalkozó, akkor az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbr.) 14. §
(1), (3) bekezdése szerint.
A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit,
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A.
§ (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a Vállalkozó átadja a
fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó
(szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a

Megrendelőnek.
Amennyiben a Megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul
megkapta, a Vállalkozó jogosult benyújtani az Önkormányzatnak az ellenszolgáltatás
fennmaradó részeire vonatkozó számláját/számláit.
Az Önkormányzat emellett a számlát a kifizetési kérelemmel együtt továbbítja a
Közreműködő Szervezet felé. A fennmaradó összeget a támogató (Közreműködő
Szervezet) közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére.
A számla kifizetésének feltétele, hogy a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
Megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a Megrendelőt, hogy a kifizetés
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az
együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6)
bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
Az elkészült munkáról felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,
amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás
alapja.
A kiállított számla adattartalmának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban szabályozott feltételeknek. A benyújtott
számlához Vállalkozónak olyan számlarészletezőt kell mellékelnie, amely formailag és
tartalmilag az ajánlati költségvetéssel megegyezik, s amelyből a végzett munka
műszaki tartalma egyértelműen, minden kétséget kizáróan megállapítható.
Amennyiben jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás jelen szerződés
hatálya alatt megváltozik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül
módosítja.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy neki, alvállalkozóinak és alvállalkozói alvállalkozóinak
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény 36/A., 36/B. §-ait be kell tartaniuk.
A Vállalkozó a Kbt. 125 . § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel vállalja, hogy nem
fizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Vállalkozó Megrendelő felé 2014. május 20-án közléssel élt, mely szerint a
szerződésben biztosított részszámlázás lehetőségével nem kíván élni, így részszámlát
nem fog kibocsátani.
Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel
arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a
szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna
a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett
másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt
előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.
Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára
nem változtatja meg.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/05/30 (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő a hirdetmény közzétételével egyetért.
V.3) E

: 2014/07/10 (év/hó/nap)

