2021. 09. 29. 14:47

Nyomtatás

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés 1. számú Módosítása - „Regionális Közlekedési Központok, a
Volánbusz Zrt., valamint a többségi állami tulajdonú Víziközmű társaságok közös beszerzési rendszere kialakításának lehetőségeit
vizsgáló folyamatátvilágítás, alternatíva-elemzés, valamint implementációs terv készítése” KÉ-70/2017

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek1(jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU101
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
Kovácsné dr. Antal Éva
+36 12374400
E-mail:
Fax:
kbfcs@mnv.hu
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés 1. számú Módosítása - „Regionális Közlekedési Központok, a Volánbusz
Zrt., valamint a többségi állami tulajdonú Víziközmű társaságok közös beszerzési rendszere kialakításának
lehetőségeit vizsgáló folyamatátvilágítás, alternatíva-elemzés, valamint implementációs terv készítése”

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Regionális Közlekedési Központok, a Volánbusz Zrt., valamint a többségi állami tulajdonú Víziközmű Rész
társaságok közös beszerzési rendszere kialakításának lehetőségeit vizsgáló folyamatátvilágítás, alternatíva-elemzés,
száma:
valamint implementációs terv készítése.
2
II.2.2) További CPV-kód(ok):12

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: MNV Zrt. - 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Regionális Közlekedési Központok, a Volánbusz Zrt., valamint a többségi állami tulajdonú
Víziközmű társaságok közös beszerzési rendszere kialakításának lehetőségeit vizsgáló folyamatátvilágítás, alternatíva-elemzés,
valamint implementációs terv készítése
A Vállalkozó feladata 1 db implementációs terv készítése a Megrendelő vagyonkezelésében lévő 5 vízi-közmű, 7 Volán és 1
regionális karbantartó társaság számára, egy közös, logisztikai folyamatokat is tartalmazó beszerzési rendszer kialakítása, amely
üzemeltetését a 12+1 társaság tulajdonában álló új társaság bonyolítja.
Az feladat tartalmi elemei:
• 1 db folyamatátvilágítás 13 darab MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő társaság jelenlegi beszerzési és szorosan kapcsolódó
rendszereinek működéséről, az egyenkénti és közös adottságokra, szabályozásokra is kitérve,
• 1 db alternatíva-elemzés és döntéselőkészítési-javaslat, kitérve:
• a közös beszerzési rendszer lehetséges alternatíváira,
• a jelenlegi beszerzési és logisztikai gyakorlatok és benchmark elemzésére,
• a fejlesztési területek és szinergialehetőségek azonosítására,
• az SLA szintekre, tarifaszabályozási szempontokra.
A teljesítés határideje a Szerződés hatálybalépésétől számított 70 naptári nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés:(éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
14802 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye1

A szerződés száma: 1 Rész száma:2 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe1

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
KPMG Tanácsadó Kft.
Postai cím:
Váci út 31.
Város: NUTS-kód:Postai irányítószám: Ország:
BudapestHU101
1134
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk(a szerződéskötés megkötésekor;ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
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VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy79400000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):12

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: MNV Zrt. - 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Regionális Közlekedési Központok, a Volánbusz Zrt., valamint a többségi állami tulajdonú
Víziközmű társaságok közös beszerzési rendszere kialakításának lehetőségeit vizsgáló folyamatátvilágítás, alternatíva-elemzés,
valamint implementációs terv készítése
A Vállalkozó feladata 1 db implementációs terv készítése a Megrendelő vagyonkezelésében lévő 5 vízi-közmű, 7 Volán és 1
regionális karbantartó társaság számára, egy közös, logisztikai folyamatokat is tartalmazó beszerzési rendszer kialakítása, amely
üzemeltetését a 12+1 társaság tulajdonában álló új társaság bonyolítja.
Az feladat tartalmi elemei:
• 1 db folyamatátvilágítás 13 darab MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő társaság jelenlegi beszerzési és szorosan kapcsolódó
rendszereinek működéséről, az egyenkénti és közös adottságokra, szabályozásokra is kitérve,
• 1 db alternatíva-elemzés és döntéselőkészítési-javaslat, kitérve:
• a közös beszerzési rendszer lehetséges alternatíváira,
• a jelenlegi beszerzési és logisztikai gyakorlatok és benchmark elemzésére,
• a fejlesztési területek és szinergialehetőségek azonosítására,
• az SLA szintekre, tarifaszabályozási szempontokra.
A teljesítés határideje a Szerződés hatálybalépésétől számított 70 naptári nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk(ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
KPMG Tanácsadó Kft.

Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím:
Váci út 31.
Város: NUTS-kód:Postai irányítószám: Ország:
BudapestHU101
1134
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a Szerződés 5. „A szerződés teljesítése” elnevezésű pont 5.1. alpont első bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
,,5.1. Vállalkozó teljesítése:
5.1.1. A teljesítés határideje a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 70 naptári nap.
5.1.2. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás 5. pontjának 1.-5. francia
bekezdésében foglalt feladatokat 2016. december 19. napjáig teljesíti a szerződéses előírások szerint.
5.1.3. Vállalkozó a jelen Szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha az 1. sz. mellékletben megjelölt feladatokat a teljesítési
(rész)határidőre elvégezte, és a feladatok elvégzése során keletkezett eredménytermékeket papír alapon 1 példányban és 1 db
elektronikus adathordozón a Megrendelő részére átadta, s a Megrendelő a (rész)teljesítést elfogadta. (…)”
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. „Díjazás” elnevezésű pont 6.1. alpontja az alábbi - második - bekezdéssel
egészül ki:
,,A Vállalkozó az 5.1.2. pontban foglalt feladatok szerződésszerű ellátása esetén 14.080.000,-Ft +ÁFA, azaz tizennégymilliónyolcvanezer Forint + ÁFA vállalkozói díjra jogosult azzal, hogy a vállalkozói díj fennmaradó része a vállalt feladatok
szerződésszerű, maradéktalan teljesítése esetén esedékes,.”
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. „Díjazás” elnevezésű pont 6.5. alpontja az alábbiak szerint módosul:
6.5. A számla kiegyenlítésének feltétele minden esetben a teljesítés Vevő általi igazolása. Eladó a számlán köteles feltüntetni az
alábbi egyedi azonosítót: 4900012030.
A Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a Megrendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
amennyiben a számla tartalmi vagy egyéb formai okokból nem fogadható be, különösen, ha az nem tartalmazza a jelen
Szerződésben meghatározott azonosítókat, a fizetési határidő a befogadható, jelen Szerződésben meghatározott további
azonosítókat is megfelelően tartalmazó számla beérkezésének napjától számítódik.
A számlák kötelező mellékleteként, - annak megküldésével egyidejűleg - csatolni szükséges a teljesítés elfogadását tartalmazó,
aláírt teljesítésigazolást, részteljesítés esetén is. A teljesítésigazolást a Megrendelő a teljesítést követő 15 napon belül kiállítja és
eljuttatja a Vállalkozó részére. Módosítás dátuma: 2016/12/15
VI.2.2) A módosítás okai
( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra
vagy árubeszerzésre
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye
nem változhat:
(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A
szerződés tárgyát képező szolgáltatás - a közös beszerzési rendszer kialakításának lehetőségeit vizsgáló folyamatátvilágítás,
alternatíva-elemzés, valamint implementációs tervezési feladat - az érintett gazdasági szereplők tekintetében (a víziközmű,
illetőleg közlekedési társasági portfóliókat felölelően, a továbbiakban a „Céltársaságok”) a társaságok működésének meghatározott
területeken történő egységesítését célzó reorganizációs folyamat részeként, a reorganizáció gazdaságos és hatékony
megvalósításának elősegítése céljából kerül teljesítésre.
Az egységes, országos szintű beszerzési és logisztikai folyamatok alternatíváinak elemzése és a folyamatok optimalizálásának
tervezése a reorganizáció egyéb folyamataival párhuzamosan kerül megvalósításra, azokkal szorosan összefügg. A szerződéses
vállalás alapját képező, 13 gazdasági társaságra vonatkozó, országosan kiterjedő adatállomány összegyűjtése, valamint a
kapcsolódó iparági benchmark készítése a Céltársaságok számára kiemelt fontossággal bír. Ezen eredményeknek a reorganizáció
során megfelelő időben történő implementációja alapvető jelentőségű valamennyi integrációs folyamat optimális és komplex
megvalósíthatósága érdekében, az információk nem megfelelő időben történő szolgáltatása esetén az érintett társaságok együttesen
jelentős gazdasági hátrányba kerülnének. A Céltársaságok alaptevékenységének folyamatos ellátásának biztosítása végett a
reorganizációs folyamat ütemtervének átstrukturálása vált szükségessé, az időközben bekövetkezett módosulás pedig magával
vonja jelen szerződés feladatainak átütemezését az adatgyűjtési és - feldolgozási, valamint az iparági benchmark feladatok
teljesítése tekintetében.
A szerződés tárgyát képező feladatok köre, műszaki leírása, a szerződéses ellenérték és a teljesítési véghatáridő nem módosul.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek figyelembe véve, hogy a módosítás nem
lényeges.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és
árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:2

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/02 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
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_________________________________________________________________________________________________________
1szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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