5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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 szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Postai cím: Széchenyi tér 5.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ratkai Imre
Telefon: +36/62/551-601
E-mail: szekeres.peter@kisterseg-szegedi.hu
Fax: +36/62/551-608
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: PC-BoX Számítástechnikai Kft.
Postai cím: Mérey u. 12.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Marsi Zoltán ügyvezető
Telefon: +36 62 486 486
E-mail:
Fax: +36 62 425 455
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet

Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): többcélú társulás igazgatási tevékenysége
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Informatikai infrastruktúra fejlesztés az SZKTT Közoktatási Intézményében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása iskolai tagintézményei, telephelyei.
NUTS-kód HU333
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/06/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szállítási szerződés "A pedagógai módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése" elnevezésű TIOP-1.1.1/07/1." kódszámú pályázat
keretében, „Informatikai infrastruktúra fejlesztése az SZKTT Közoktatási
Intézményében" tárgyú, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169 azonosító számú pályázat
megvalósítása során informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése.
"A pedagógai módszerani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése"
elnevezésű TIOP-1.1.1/07/1." kódszámú pályázat keretében, "Informatikai
infrastruktúra fejlesztése az SZKTT Közoktatási Intézményében" tárgyú,
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169 azonosító számú pályázat keretében informatikai
eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az alábbiakban - és a
Dokumentációban részletesen - meghatározott feltételekkel:
Eszköz Darabszám.
Iskolai PC 235.
Tantermi csomag 51.
(projektor, notebook, interaktív tábla).
Tantermi csomaghoz oktatás 195.
Szavazó csomag 10.
WIFI csomag 10.
SNI I (nagyothalló) csomag 1.
SNI II (siket) csomag 1.
SNI III (gyengénlátó) csomag 1.
SNI V (mozgássérült) csomag 5.
Kapcsolódó szolgáltatások:
— helyszíni üzembe/üzemkész állapotba helyezés,

— helyszíni 10 órás felhasználói oktatás; a feladatellátás helyszínein,
helyszínenként max. 30 fő részére, max. 15 fős csoportokban, 10 x 50 perces
időtartamban, legalább 2 X 50 perces blokkokban tartott képzés keretében.
Áfa nélkül 80 000 000 HUF
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További
48620000-0
tárgyak:
80533000-9
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 65 758 499
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 6 (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 közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
xNyílt
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
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
ajánlati ár (nettó forint)

55

az előírtnál rövidebb szállítási határidő
vállalása (naptári nap)

25

a szervízszolgáltatás megkezdése a
hibabejelentéstől számítva (perc)

15

az előírtnál hosszabb jótállási határidő
5
vállalása (hónap)
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/03/19 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 55 - 089814
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/03/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 4093 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/07/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 135 - 223864
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/03/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 4093 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
3.1.A Felek jelen szerződés szerinti eszközök szállítás/teljesítés határidejét:
2011.07.25. napjában jelölik meg, melytől a Szállító kedvezőbb vállalást is nyújthat:
szerződéskötéstől számított 6 nap (2011. június 20.).
Módosítás:
3.1. A Felek jelen szerződés szerinti eszközök szállítás/teljesítés határidejét:
2011.07.25. napjában jelölik meg, melytől a Szállító kedvezőbb vállalást is nyújthat:
szerződéskötéstől számított 6 nap (2011. június 20.).
A Szállító a teljesítéshez kapcsolódó oktatási tevékenységet 2011. augusztus 26.
napjáig köteles elvégezni.
Eredeti szerződéses feltétel:
4.2. pont utolsó mondata:
A Szállító 1 db számla (eszközök, oktatás bontásban) kibocsátására jogosult. A
Szállító részszámlát nem bocsáthat ki. A számla összege a helyszínre szállított
eszközök tételes árajánlatban (1. számú melléklet) szereplő költségének összege
kell, hogy legyen.
Módosítás:
A Szállító egy részszámlát jogosult kibocsátani az eszközök vételáráról nettó
55.375.758,- HUF és egy végszámlát az oktatási tevékenységről nettó 546.000,HUF összegben.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződéskötésre előzetes vitarendezésre tekintettel a tervezettnél később,
2011. június 14-én került sor. A szerződéskötést követően a nyertes ajánlattevő
a megrendelt eszközöket 55.375.758,- Ft ellenértékben leszállította. A szállító a
leszállított eszközökre vonatkozóan oktatást is vállalt, melyet pedagógusok részére
kell teljesíteni. A szállító a fennmaradó, 546.000,- Ft ellenszolgáltatásért teljesítendő
oktatási tevékenységet a pedagógusok nyári szabadságának megkezdése miatt a
szerződés szerinti teljesítési határidőre nem tudja teljesíteni. Tekintettel arra, hogy
a szerződéskötés felek önhibáján kívüli elhúzódása miatt a szállító a teljesítést
csak június 14-ét követően tudta megkezdeni, a kiegészítő oktatási tevékenység a
teljes célzott személyi kör tekintetében csak 2011. augusztusában kezdhető meg,a
megrendelt eszközöket a szállító szerződés szerint teljesítette, továbbá a kiegészítő
oktatási tevékenység értéke a teljes szerződéses érték egy százalékát sem éri el,
a részszámla kibocsátása indokolt, a Kbt. 303. § (1) bekezdése szerinti feltételek
fennállnak.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/07/12 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a módosítással.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/08/03 (év/hó/nap)

