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építési beruházás kivitelezési munkáinak teljes körű lebonyolítása
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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_________________________________

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.
Jogutódként jelenleg:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
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1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és
Mérnöki Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.
és ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Részvénytársaság
székhely: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 3-4. közös ajánlattevők

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Megbízási szerződés
szolgáltatás nyújtására

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2005/06/20 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Tárgya: Megbízási szerződés a
Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom műemléki helyreállítására
Mennyisége: A Budavári Nagyboldogasszony-templom műemléki rekonstrukciós munkái
kivitelezésének teljes körű lebonyolítása
Ellenszolgáltatás:26.600.000 Ft.

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2012/12/15 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti nyílt eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Összességében legelőnyösebb
ajánlat szempontja szerint

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:
KÉ-1486/2005

közzétételének napja: 2005/02/16 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-9820/2005

közzétételének napja: 2005/07/25 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti 
szerződéses feltétel: 
Teljesítési határidő: 2012. december 15. 
Módosítás tartalma: 
Jelen szerződésmódosítás keretében a Felek a Megbízási Szerződés 2. számú Módosításának III.1.
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pontjában rögzített teljesítési határidőt (2012. december 15.) 2013. június 30. napjáig
meghosszabbítják.

4.c)

A módosítás indoka: 1.Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás előzményeként rögzítik, hogy a
Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom műemléki helyreállítás építési beruházás
kivitelezési munkáinak teljes körű lebonyolítása tárgyában, nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként 2005. június 20-án egymással megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási
Szerződés) kötöttek, amelyet két alkalommal, 2007. december 29-én (Megbízási Szerződés I.
számú Módosítása), valamint 2010. június 29-én (Megbízási Szerződés II. számú Módosítása), a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) 303. §-ában foglalt előírásoknak
megfelelően módosítottak. A Megbízási Szerződés II. számú Módosításában foglaltak szerint a
Felek közötti megbízási jogviszony 2012. december 15. napjáig tart.
2.A Felek előzményként rögzítik továbbá, hogy a Mátyás templom építészeti rekonstrukciójának
kivitelezése tárgyában egyrészről a Minisztérium, mint megrendelő, a Főber Zrt. és az Épber Zrt.,
mint Bonyolító, másrészről a Reneszánsz Zrt. és a Magyar Építő Zrt., mint vállalkozói konzorcium
között, közbeszerzési eljárás eredményeként 2006. március 27-én létrejött vállalkozási
szerződést 2012. november 28. napján ismételten módosították (Kivitelezési Szerződés III. számú
Módosítása), az eredeti szerződés aláírásának napján hatályos Kbt. 303. §-ában foglalt
rendelkezéseknek megfelelően.
A Kivitelezési Szerződés III. számú módosítása eredményeként a felek a kivitelezési szerződés
legutóbbi, 2009. április 08-án aláírt módosításában rögzített kivitelezési határidőt
meghosszabbították, melynek eredményeként a kivitelezési határidő 2013. május 31-ére
módosult.
3.A Kivitelezési Szerződés III. számú módosításában foglalt határidő módosítására tekintettel
szükségessé vált a jelen Megbízási Szerződés ismételt módosítása, a megkötéskor hatályos Kbt.
303. §-ában foglaltakra figyelemmel. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési
Szerződés III. számú Módosítása olyan, a Megbízási Szerződés megkötésekor, illetve
módosításakor előre nem látható, külső objektív körülmény, amely a Felek közötti megbízási
jogviszony időbeli hatályának a Kivitelezési Szerződés időbeli hatályához történő igazítását teszi
szükségessé. A Megbízási Szerződés 2. pontjában foglalt, a Megbízott által ellátandó egyes
feladatok teljesítésének időbeli ütemezése ugyanakkor túlterjeszkedik a Kivitelezési Szerződés
időbeli hatályán, mivel a rekonstrukciós munkák lezárását követően a Megbízott által ellátandó
projektzárási feladatok elvégzése további egy hónapot vesz igénybe.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2012/12/10 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Nyertes ajánlattevő a hirdetmény
közzétételével egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/12/16 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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