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szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

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

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.05.11.
Iktatószám: 7896/2015
CPV Kód: 79952000-2;79342000-3

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest
Önkormányzata

Teljesítés helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Proakció Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Postai cím: István út 14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bartok Béla
Telefon: 231-3254
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313151
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Proakció Kft.
Postai cím: Kálvária tér 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1089
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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
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb

I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

x 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
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
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 azonosító számú projekt keretében Pr, nyilvánosság biztosítása,
rendezvényszervezés

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: 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest Főváros IV. kerület Újpest
NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/03/14 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Nyilvánosság + Rendezvényszervezés 
Műszaki leírás 
1. Bemutató nap szervezése a korábbi 3.1.3-as nyertessel a régióban 
A bemutató napon legalább 50 szaktanár vesz részt. 
A bemutató nap keretében megvalósul: 
- a meghívott pedagógusok helyszínre utazása 
- előadások megtartása meghívott előadókkal (3-5) 
- bemutató kísérletek megtartása (5-7 db) 
- catering 
- az esemény rögzítése és publikálása 
Szakmai disszeminációs műhelykonferencia szervezése valamennyi jelen konstrukció keretében
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támogatott Kedvezményezett meghívásával (2 alkalom): 
A szakmai napok keretében megvalósul: 
- a meghívott pedagógusok helyszínre utazása 
- előadások megtartása meghívott előadókkal (3-5) 
- bemutató kísérletek megtartása (5-7 db) 
- catering 
- az esemény rögzítése és publikálása 
2. Kötelező nyilvánosság 
A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. 
A kommunikációs csomag szerinti kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok: 
- Meglévő honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és 
folyamatos működtetése, frissítése 
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
- A beruházás helyszínén „B” típusú hirdetőtábla elkészítése és elhelyezése 
- Fotódokumentáció készítése 
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
- A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
A kötelező tájékoztatási feladatokon túl vállalt nyilvánossági feladatok: 
- Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése az infrastrukturális fejlesztés megkezdése előtt 
a kerület lakossága számára 
- Sajtónyilvános esemény szervezése (a laboratórium átadása kapcsán) 
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (projektzáráskor) 
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (szórólap, brossúra) 
3. Marketing tevékenység/PR 
- Nyílt nap szervezése bemutató órák megtartásával a lakossági célcsoportok (szülők, város 
lakossága) számára: 
Az esemény célja a projekt keretében fejlesztett kísérletek bemutatása, megosztása más 
intézmények szaktanáraival és az érdeklődő közönséggel. 
Részletek: 
- meghívó kiküldése a célcsoportnak papír alapon 
- rendezvény helyszínén legalább 4 bemutató óra megtartása 
- rendezvény dokumentálása videofelvételen és ezek elérhetővé tétele nyilvánosan elérhető 
weboldalon 
- rendezvény idejére frissítő (üdítő, kávé) és pogácsa, gyümölcs biztosítása a résztvevők 
felnőtteknek 
- Nyílt nap szervezése bemutató órák megtartásával a városi általános iskolák alsó tagozatos 
tanulói számára: 
Cél, hogy minél fiatalabb korban felkeltse a tanulók természettudományos tárgyak iránti 
érdeklődését. 
Részletek: 
- plakátok gyártása és kihelyezése a célcsoport elérése céljából 
- rendezvény helyszínén legalább 4 bemutató óra megtartása 
- rendezvény dokumentálása videofelvételen és ezek elérhetővé tétele nyilvánosan elérhető 
weboldalon 
- rendezvény idejére a résztvevő gyerekek számára frissítő, továbbá gyümölcs biztosítása 
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- Hírlevél küldése (rendszeresen a tanítási időszakban) 
A projektidőszak alatt legalább 3 alkalommal elektronikus hírlevél kiküldése, amely a projekt
eseményeihez, a projektben elért eredményekhez kapcsolódik. 
- Nyomtatott és online sajtómegjelenések generálása 
A teljes projektidőszak alatt legalább 10 on-line és 3 db print megjelenés biztosítása a
projekthez kapcsolódóan PR cikk vagy hirdetés formájában, amely a projekt eseményeihez, a
projektben elért eredményekhez kapcsolódik.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak: 79342000-3

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: 11000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (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 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
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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
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
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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: 2014/02/03 (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: 4031 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/03/12 (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):

eredeti: 
1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződésben, ill. a 
közbeszerzési eljárás iratanyagában rögzített feladatok elvégzését jelen szerződés és a 
közbeszerzési eljárás iratai, továbbá a Támogatási szerződés és mellékletei szerinti módon,
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tartalommal és mennyiségben, eredményfelelősséggel. 
1.1. A fenti kötelezettségek teljesítése során ellátandó feladatok részletezését és teljesítési
határidejét a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza 
Módosított: 
1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződésben, ill. a
közbeszerzési eljárás iratanyagában rögzített feladatok elvégzését jelen szerződés és a
közbeszerzési eljárás iratai, továbbá a Támogatási szerződés és mellékletei szerinti módon,
tartalommal és mennyiségben, eredményfelelősséggel. 
A fenti kötelezettségekteljesítése során ellátandó feladatok: 
Az ajánlattételi felhívás műszaki leírása 2. pontjában megjelöltek szerint "Kötelező
nyilvánosság" biztosítása. 
Az ajánlattételi felhívás műszaki leírása 3. pontjában megjelölt "Marketing tevékenység/PR"
feladatcsoportból a tanítási időszakban rendszeres hírlevél küldése, valamint nyomtatott és
online sajtómegjelenés generálása. 
eredeti: 
IV.1. 
Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A
vállalkozói díj mértéke: 11.000.000 Ft+Áfa, azaz tizenegymillió forint+áfa. Felek az ellátandó
feladatokat jogilag oszthatatlannak minősítik. 
módosított: 
IV.1. 
Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A
vállalkozói díj mértéke: 5.000.000 Ft+Áfa, azaz ötmillió forint+áfa. 
eredeti: 
IV. 6. Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 
módosított: 
IV.6. 
Megrendelő 2 db részszáma kiállítását engedélyezi. Az első részszámla (a vállalkozói díj 50%-a)
kiállításának időpontja 2015 május 1. napja, a második részszámla (a vállalkozói díj
50%-a)kiállításának időpontja a projekt ténylegesbefejezésének időpontja. 
A szerződés IV.7. pontja hatályát veszíti. 
eredeti: 
IV. 7. Vállalkozó a szerződés teljesítések megtörténtekor, utólag jogosult egy db. számla
benyújtására, a kapcsolódó teljesítésigazolás birtokában.

IV.1.3) A módosítás indoka:
Az ajánlattevői szervezetben történt változások teték szükségessé a szerződés módosítását.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/27 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

a hirdetményben foglaltakkal egyetért
V.3)
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E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/07 (év/hó/nap)
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