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Szerződésmódosítás - Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. számára
kifejlesztett, üzembe helyezett, műszaki információs rendszereinek
(HŐTÉR,és alrendszerei) adatbázis üzemeltetetése, valamint
opcionálisan szükséges fejlesztések elvégzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/28
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.03.07.
Iktatószám: 4013/2014
CPV Kód: 72320000-4
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: FŐTÁV Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: GEOMETRIA Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

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: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Postai cím: Kalotaszeg utca 31.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1116

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Iroda

Címzett: Közbeszerzési Iroda

Telefon: +36 17006621

E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu

Fax: +36 14636538

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

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: GEOMETRIA Kft.

Postai cím: Medve utca 17.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Tenke Tamás

Címzett: tenke.tamas@geoometria.hu

Telefon: +36 12407014

E-mail: info@geometria.hu

Fax: +36 12407019

Az ajánlattevő általános címe (URL): www.geometria.hu

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

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató x

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

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
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 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

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés

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: 7

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

FŐTÁV Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/02/26 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. számára kifejlesztett, üzembe helyezett, műszaki információs 
rendszereinek 
(HŐTÉR, Mobil HŐTÉR, HŐTÉR 4000 modul, SZOLGV, Mobil Munkalap Modul, MIRTUSZ, HŐTÉR – SAP PM
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interfész, SZOLGV – SAP PM interfész, MIRTUSZ – SAP PM interfész, WEB Adatszolg, KÖZMŰEGY, NSA
(Nem 
Strukturált Adatok)) adatbázis üzemeltetetése, valamint opcionálisan szükséges (amely lehet
jogszabályi 
változásból eredő az alkalmazás/alkalmazások működését befolyásoló változás, igény illetve az
Ajánlatkérő 
mindenkori műszaki előírásainak változásából és/vagy a kapcsolódó integrált informatikai
rendszerek 
változtatásából eredő igény) fejlesztések elvégzése. 
Opció: 
- A FŐTÁV Zrt. egyoldalú nyilatkozatával 2014. december 31-ig érvényesíthető jogosultsága alapján
a 
műszaki információs rendszer további, havi üzemeltetése max. 12 hónapra. Az opcionális időszakra 
vonatkozóan Ajánlatkérő a HŐTÉR, Mobil HŐTÉR, HŐTÉR 4000 modul, SZOLGV, Mobil Munkalap Modul, 
MIRTUSZ, HŐTÉR – SAP PM interfész, SZOLGV – SAP PM interfész, MIRTUSZ – SAP PM interfész, WEB 
Adatszolg, KÖZMŰEGY, NSA adatbázis üzemeltetetését, havi és adatbázisonkénti bontásban
rendelheti meg. 
- A FŐTÁV Zrt. egyoldalú nyilatkozatával opcionálisan a szerződés időtartama alatt (ill. a további,
havi bontásban megrendelt üzemeltetés idejére) érvényesíthető jogosultsága az üzemeltetés során
szükséges 
fejlesztések megrendelése. A fejlesztések megrendelése a 24 hónapra vetített szolgáltatási díj 65
%-ának 
megfelelő keretösszegig.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4

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: 90007500 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
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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

 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
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 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

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

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

x 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)
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Dátum: 2013/11/29 (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: 1244 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/01/24 (év/hó/nap)

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):

Szerződő Felek – közös megegyezésük alapján – megállapodnak abban, hogy a 
Szerződésmódosításukkal a Szerződés alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítják: 
16.2. pontban a Megrendelőt illető személy megjelölése: 
eredeti szöveg: 
Név: Czakó György 
Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
Tel.: +36 1 700 6365 
Fax: +36 1 206-1545 
Mobil: +36 20 451 8072 
E-mail: czako.gyorgy@fotav.hu 
módosítást követő szöveg: 
Név: Lusztig Zoltán 
Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
Tel.: 06/1-700-6334 
Fax: 06/1-463-6091 
Mobil: +36 20 3691464 
E-mail: ZLusztig@fotav.hu 
A szerződés összes vonatkozó melléklete tekintetében: 
eredeti szöveg: 
Megrendelő operatív képviselője: Czakó György 
módosítást követő szöveg: 
Megrendelő operatív képviselője: Lusztig Zoltán 
8.10. pontban a Megrendelőt illető személy megjelölése: 
eredeti szöveg: 
Szakmai teljesítésigazoló: 
Név: Lusztig Zoltán 
Telefon: 06/1-700-6334 
Telefax: 06-1/463-6091 
e-mail cím: .ZLusztig@fotav.hu 
módosítást követő szöveg: 
Szakmai teljesítésigazoló:
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Név: Czakó György 
Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
Tel.: +36 1 700 6365 
Fax: +36 1 206-1545 
Mobil: +36 20 451 8072 
E-mail: czako.gyorgy@fotav.hu

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Szerződés 16.3. pontja kimondja, hogy a Szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy
egyéb módon történő megváltoztatása csak közös megegyezéssel és csak írásban történhet a Kbt.
rendelkezései szerint. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre
nem látható ok következtében – kialakult körülmény állt be a Megrendelő oldalán azzal, hogy a
szerződésben rögzített kapcsolattartó személyek feladata a Megrendelő oldalán megváltozott.
Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatát a Megrendelő eseti
megrendeléseihez igazodva látja el, így a szerződésben rögzített vállalkozói feladatoknak a fentebb
kifejtett, – szerződéskötés után beállott – körülmény figyelmen kívül hagyásával történő végzése a
Megrendelő lényeges jogos érdekét sérti.
Mindennek megfelelően a Felek részéről fenn áll a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti körülmény,
melynek alapján a Felek közös megegyezés szerint a Szerződés módosítása mellett döntöttek.
Felek továbbá rögzítik, hogy Szerződésmódosítás keretében nem változik a Szerződésnek olyan
eleme, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, nem változik
a Szerződés ellenértéke sem, a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő
javára nem változtatja meg, továbbá 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: 2014/02/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A szerződés módosításáról szóló hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/03 (év/hó/nap)
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