Szemléletformáló kiadványok módosítása
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

2014/13
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2014.01.31.
1019/2014
79821000-5;79822500-7
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229
Csopak, Kossuth u. 16.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

PROSPEKTUS KFT.
Központi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Környezetvédelem

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: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Kossuth u. u 16.
Város/Község: Csopak
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Róbert
Telefon: 87/555-272
E-mail: nagykar@bfnp.kvvm.hu
Fax: +36 87555261
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: PROSPEKTUS KFT.
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Postai cím: Tartu u. 6.
Város/Község: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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
x Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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
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Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekttel kapcsolatos
szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
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: 15
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/09/30 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekttel kapcsolatos
szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
A szemléletformáló kiadványok a tanösvényeken található látnivalókról szólnak, így a turisták
önállóan, a kiadványok segítségével fedezhetik fel a bemutatásra kerülő természeti szépségeket.
A beszerzendő mennyiség:
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1. Leporello: 10 000 db
Feladatok: tervezés, szöveg, fotók, térkép elkészítése, nyomdakész szerkesztés, nyomdai
kivitelezés.
2. Áttekintő füzet: 3000 db
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás,
nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.
3. Tanösvény füzetek (4 helyszínre): 4 X 3000 db
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás,
nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.
4. „B” típusú hirdetőtábla legyártása és helyszínre szállítása 6 db
5. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt ’’D,, típusú tábla elkészítése és
elhelyezése 6 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
79821000-5

További tárgyak:

79822500-7

Kiegészítő szójegyzék

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: 8376000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/09/30 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/02/28 (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
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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
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
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
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
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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
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
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

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: /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: 2013/08/14 (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: 19044 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/11 (év/hó/nap)
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IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Az eredeti szerződés 1.1 pontja:
1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú
pályázat megvalósításával kapcsolatos szemléletformáló kiadványok rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos feladatainak ellátását. (Továbbiakban: Projekt)
Az eredeti szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú
"Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein"
elnevezésű projekttel kapcsolatos szemléletformáló kiadványok beszerzésére vonatkozó feladatok
ellátását. (Továbbiakban: Projekt)
II. Az eredeti szerződés 1.3 pontja
1.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1.4. 1., 2., 3.pontjaiban
meghatározott feladatokat a szerződéskötést követően 2014. november 30-ig köteles elvégezni, a
Vállalkozó ezen feladatok tekintetében előteljesítésre jogosult. A jelen Szerződés 1.4. 4. pontjában
írtak teljesítésére Vállalkozó a projekthez kapcsolódó kivitelezésre vonatkozóan megkötött
vállalkozási szerződés aláírásának napjáig köteles, amelyre előre láthatóan 2013. augusztus 01.
napján kerül sor, a szerződéskötés és így a teljesítés pontos dátumáról a Megrendelő köteles a
Vállalkozót legalább 30 nappal előtte tájékoztatni. Megrendelő kiköti, hogy a jelen Szerződés 1.4. 4.
pontjában írtak teljesítésére vonatkozóan a Vállalkozó nem jogosult előteljesítésre.
Az eredeti szerződés 1.3 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
1.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1.4. 1., 2., 3.pontjaiban
meghatározott feladatok tekintetében előteljesítésre jogosult. Megrendelő kiköti, hogy a jelen
Szerződés 1.4. 4. pontjában írtak teljesítésére vonatkozóan a Vállalkozó nem jogosult
előteljesítésre.
Az eredeti szerződés 1.4 pontja
1.4 A Vállalkozó feladatai az alábbiak:
1. Leporello: 10 000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szöveg, fotók, térkép elkészítése, nyomdakész szerkesztés, nyomdai
kivitelezés.
Határidő: 2014. 02. 15.
2. Áttekintő füzet: 3000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás,
nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés
Határidő: 2014. 02. 15.
3. Tanösvény füzetek (4 helyszínre): 4 X 3000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban
rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás,
nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés
Határidő: 2014. 10. 30.
4. „B” típusú hirdetőtábla legyártása és helyszínre szállítása: 6 db
Határidő: 2013. 10. 31.
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A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség:
http://www.nfu.hu/doc/2855)
5. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt ’’D,, típusú tábla elkészítése és
elhelyezése: 6 db
Határidő: 2015. 02. 28.
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség:
http://www.nfu.hu/doc/2855)
(továbbiakban együtt: termékek)
Az eredeti szerződés 1.4 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
1.4 A Vállalkozó feladatai az alábbiak:
1. Leporello: 10 000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szöveg, fotók, térkép elkészítése, nyomdakész szerkesztés, nyomdai
kivitelezés.
Határidő: 2014. 02. 15.
2. Áttekintő füzet: 3000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás,
nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés
Határidő: 2014. 02. 15.
3. Tanösvény füzetek (4 helyszínre): 4 X 3000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban
rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás,
nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés
Határidő: 2014. 10. 30.
4. „B” típusú hirdetőtábla legyártása és helyszínre szállítása: 6 db
Határidő: 2013. 10. 31.
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség:
http://www.nfu.hu/doc/2855)
5. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt ’’D,, típusú tábla elkészítése és
elhelyezése: 6 db
Határidő: 2015. 02. 28.
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség:
http://www.nfu.hu/doc/2855)
(továbbiakban együtt: termékek)
III. Az eredeti szerződés 4.1 pontja
4.1 Vállalkozót jelen szerződés alapján összesen nettó 8.376.000,- Ft + áfa, azaz nyolcmillió
háromszázhetvenhatezer forint+áfa összegű vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:
a) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 1., 2. és 4. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó
3.350.400,- Ft + áfa, azaz hárommillió-háromszázötvenezer-négyszáz forint+áfa összegű
vállalkozási díj
b) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 3. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó
4.188.000- Ft + áfa, azaz négymillió-egyszáznyolcvannyolc-ezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
c) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 5. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 837.600,Ft + áfa, azaz nyolcszázharminchétezer-hatszáz forint+áfa összegű vállalkozási díj.
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Az eredeti szerződés 4.1 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
4.1 Vállalkozót jelen szerződés alapján összesen nettó 8.376.000,- Ft + áfa, azaz nyolcmillió
háromszázhetvenhatezer forint+áfa összegű vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:
a) A jelen szerződés 1.4. pontjában és 4. alpontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó
79.000,- Ft + áfa, azaz hetvenkilencezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
b) A jelen szerződés 1.4. pontjában és 1., 2. alpontokban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó
2.103.000 Ft + áfa, azaz kettőmillió-egyszázháromezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
c) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 3. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó
6.115.000 Ft + áfa, azaz hatmillió-egyszáztizenötezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
d) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 5. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 79.000,Ft + áfa, azaz hetvenkilencezer forint+áfa összegű vállalkozási díj.
IV. Az eredeti szerződés 4.4 pontja:
4.4 Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését teljesítésigazolással köteles igazolni. A
teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatának elvégzése után 2 részszámla és egy végszámla
benyújtására jogosult a 4.1. pontban rögzített teljesítéseknek megfelelően az abban foglaltak
szerinti összegekkel. A végszámla kifizetése a Vállalkozónak valamennyi teljesítéstől és a
Megrendelő általi jóváhagyásától függ.
Az eredeti szerződés 4.4 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
4.4 Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését teljesítésigazolással köteles igazolni. A
teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatának elvégzése után 3 részszámla és egy végszámla
benyújtására jogosult a 4.1. pontban rögzített teljesítéseknek megfelelően az abban foglaltak
szerinti összegekkel. A végszámla kifizetése a Vállalkozónak valamennyi teljesítéstől és a
Megrendelő általi jóváhagyásától függ.
Az eredeti szerződés 4.5 pontja:
4.5 A Ptk. 292/B. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak
szerint, Megrendelő Vállalkozó számláit a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított a Ptk. 292/B. §-a bekezdésében meghatározott határidők szerint,
átutalással egyenlíti ki.
Az eredeti szerződés 4.5 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
4. 5 A Ptk. 292/B. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak
szerint, a Közreműködő Szervezet Vállalkozó számláit a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal való teljesítésétől számított a Ptk. 292/B. §-a bekezdésében meghatározott határidők
szerint, átutalással egyenlíti ki.
Az eredeti szerződés 4.7 pontja:
4.7 Amennyiben a Megrendelő szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti
a Ptk. által meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az eredeti szerződés 4.7 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
4.7 Amennyiben a Közreműködő Szervezet a támogatási szerződésen alapuló fizetési
kötelezettségét felróhatóan késedelmesen teljesíti a Ptk. által meghatározott késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
Az eredeti szerződés 4.8 pontja
4.8 Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét a nem megfelelően kiállított számla miatt nem
tudja határidőre teljesíteni, Vállalkozó nem jogosult a késedelmi kamatra. Felek megállapodnak
abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt késedelmesen teljesíti, abban az
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esetben a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles megfizetni a
Megrendelőnek naptári naponként. Amennyiben a késedelem mértéke a 30 napot meghaladja, a
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
Az eredeti szerződés 4.8 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:
4.8 Amennyiben Közreműködő Szervezet fizetési kötelezettségét a nem megfelelően kiállított
számla miatt nem tudja határidőre teljesíteni, Vállalkozó nem jogosult a késedelmi kamatra. Felek
megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt késedelmesen
teljesíti, abban az esetben a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles
megfizetni a Megrendelőnek naptári naponként. Amennyiben a késedelem mértéke a 30 napot
meghaladja, a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek a nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok a szerződés részét
képezik. A közbeszerzési eljárás alapján „a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú pályázat
megvalósításával kapcsolatos szemléletformáló kiadványok rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos feladatok” tárgyában Felek 2013. szeptember 30. napján vállalkozási szerződést
kötöttek (Eredeti Szerződés). Szerződő Felek rögzítik, hogy a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
számú projekttel kapcsolatos „Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és
helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
(továbbiakban: Cserjeirtás projekt) még nem zárult le, valamint szerződés megkötésére nem került
sor. Felek rögzítik, hogy a Cserjeirtásra vonatkozó szerződések megkötése, valamint azok
teljesítése elengedhetetlen a Vállalkozó számára az első részfeladatban foglalt feladatok
teljesítésére. Ezen körülmény a Kbt. 132. § (2) bekezdése értelmében olyan, amely a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó fel nem róható –
előbbiekben rögzített - körülmény okán az eredeti szerződésben rögzített 1. számú részszámla
szerint teljesítendő feladatokat az eredeti szerződésben foglalt határidőben nem tudja teljesíteni.
Felek rögzítik, hogy az egyértelmű tárgymeghatározás értelmében pontosítják az eredeti szerződés
1.1 pontját is. Az első teljesítési részhatáridőt, továbbá a számlázandó összegeket a fentiekben
részletezett körülményekre tekintettel az alábbiak szerint kívánják módosítani:
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/10/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/22 (év/hó/nap)
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