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„A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 számú
pályázatához kapcsolódó külső projektmenedzsment szolgáltatás
biztosítása - 1. sz. szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

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

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.09.26.
Iktatószám: 20137/2014
CPV Kód: 79421000-1;79420000-4;71631000-0;66171000-9
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Pécs , Szent István tér 8-10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Turi Ákos
Telefon: +36-72-511-436
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Fax: +36 72/212-049
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

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

Hivatalos név: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Megye u. 7/1.
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Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7621
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
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Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 számú pályázatához kapcsolódó külső
projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása

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: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Pécs , Szent István tér 8-10.
NUTS-kód HU231

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/06/11 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 számú pályázatához kapcsolódó külső 
projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása” 
Főbb mennyiségek: 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett európai uniós forrás 
felhasználásával valósítja meg a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a „Természettudományos 
oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 
azonosítószámú projektjét, melynek keretében az iskolában korszerű laboratórium kerül 
kialakításra. 
A projekt sikeres megvalósításához külső projektmenedzsment szolgáltatás igénybe vételére
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van szükség. 
Külső projektmenedzsmentnek alapvetően az a feladata, hogy a Kedvezményezett és a
konzorciumi partner, továbbá a belső projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók
munkáját segítse és szakmailag támogassa a projekt sikeres megvalósítását. 
I. Szakmai jelentéstétel: 
A projekt belső menedzsmentje által készített előrehaladási jelentések előzetes ellenőrzése,
különös tekintettel a megvalósult tevékenységek pontos leírására, kronologikus rendjére, a
jelentésben foglalt mennyiségi és minőségi paraméterek kontrolljára. Nyertes Ajánlattevő
köteles az előrehaladási jelentésekről igazolást kiadni, amelynek kötelezően tartalmazni kell,
hogy a Nyertes Ajánlattevő a jelentést látta, az megfelel-e a Ajánlatkérő és a Közreműködő
Szervezet által megkövetelt formai és tartalmi előírásoknak, illetőleg a jelentés tartalmával
egyetért. 
A projekthez kapcsolódóan az indikátorok időszaki alakulásának figyelemmel kísérése.
Amennyiben az időszaki teljesítési arányok eltérnek a támogatási szerződésben megadottaktól,
Nyertes Ajánlattevő ennek tényéről havi jelentésében köteles értesíteni Ajánlatkérő
képviselőjét, az általa javasolt megoldási alternatívával együtt. 
Nyertes Ajánlattevő a projekt egészére vonatkozóan ellenőrzi a feladatterv alakulását,
kontrollálja a belső projektmenedzsment munkatársak munkavégzését. 
Nyertes Ajánlattevő feladata a projekt bonyolítása során felmerült válsághelyzetek
menedzselése is. 
II. Kifizetések ellenőrzése 
- Nyertes Ajánlattevő feladata a projekt belső menedzsment munkatársak által elkészített
kifizetési kérelmek előzetes kontrollja, mely különösen az alábbiakból áll: 
- formanyomtatványok ellenőrzése (Elektronikus Monitoring Információs Rendszer (EMIR)
munkaverzióinak áttekintése, számlaösszesítők helyességének kontrollja); 
- számlák, bizonylatok, szerződések ellenőrzése, különös tekintettel a formai követelményekre
és a záradékolások helyességére; 
- Nyertes Ajánlattevő havi rendszerességgel felülvizsgálja a projekt pénzügyi státuszát. A
státuszjelentésben számot kell adni a tervadatoktól történő esetleges eltérések tényéről, azok
mértékéről. A jelentés keretében javaslatot kell benyújtania arra, hogy a támogatások
hatékonyabb lehívása miként valósulhat meg. 
- A kifizetési kérelmekről Nyertes Ajánlattevő köteles igazolást kiadni, amelynek kötelezően
tartalmazni kell, hogy a Nyertes Ajánlattevő a kérelmet látta, az megfelel-e a Ajánlatkérő és a
Közreműködő Szervezet által megkövetelt formai és tartalmi előírásoknak, illetőleg a kérelem
tartalmával egyetért-e. 
III. Stratégiai menedzsment tanácsadás 
Nyertes Ajánlattevő feladata „A Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára
Gimnáziumban” című projekt sikeres szakmai megvalósulásához kapcsolatos tanácsadás,
folyamatos rendelkezésre állás. 
A nyertes Ajánlattevőnek a Megrendelő képviseletét ellátó Pécsi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt.-n túl együtt kell működnie a feladat ellátása során a projekt megvalósítási helyszínén
dolgozó szakmai koordinátorokkal, a szakmai asszisztenssel, a természettudományos
szaktanárokkal, a laborvezetőkkel és a laboránsokkal, valamint a programba bevont általános
iskolák természettudományos szaktanáraival.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 79421000-1
További tárgyak: 79420000-4

71631000-0
66171000-9

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: 9800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 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: 2015/10/31 (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
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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
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
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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: (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: 15317 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/24 (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):

Eredeti szerződéses feltétel: 
A megbízási díj a Megbízó által igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően, a Ptk. 
6:130 § (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint, a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 
6:130.§ (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést 
követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az 
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza. 
Megbízott rész-, illetve végteljesítést követően, a Megbízó a részteljesítésről szóló megrendelői 
igazolás kiadását követően jogosult számla benyújtására. Megbízott a végteljesítéshez 
kapcsolódó végszámlát a záró pénzügyi elszámolást igazoló végteljesítési jegyzőkönyv aláírását 
követően nyújthatja be.
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A számlát mindenkor egy példányban, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére
székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megbízó székhelyére megküldeni.
Megbízott a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megbízó adószámát, a szerződés tárgyát,
a szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla melléklete
a teljesítés-igazolás, illetve a tételes számlarészletező. Ettől eltérően kiállított számlák
esetében Megbízó jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési
késedelem miatt a Megbízott késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megbízóval szemben. 
A szerződés finanszírozása a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 azonosítószámú projekt keretében az
Európai Unió, a Magyar Költségvetés forrásából 100%-os arányban történik. 
A megbízási díj támogatási része a nettó számlaérték alapján kerül kifizetésre. A támogatás
kifizetése csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik. Amennyiben a díj a
közbeszerzési eljárás eredményeként a költség előirányzatot meghaladja, az előirányzott összeg
feletti rész teljes egészében Ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra. Az ÁFA teljes
összege támogatásból kerül finanszírozásra. 
Módosított szerződéses feltétel: 
Megbízó előleget nem fizet. Megbízó a külső projekt menedzsment szolgáltatás
szerződésszerűen igazolt (rész)teljesítését követően, számla ellenében, teljesítés igazolás
alapján 30 napon belül fizeti meg. 
Megbízó a számla elszámolható összegét 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás
keretében számolja el a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 azonosítószámú projekthez kapcsolódó
támogatási szerződés terhére.

IV.1.3) A módosítás indoka:
Megbízó a Megbízási szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárást feltételes
eljárásként folytatta le, figyelemmel arra, hogy az eljárás megindításakor hatályos, aláírt
Támogatási szerződéssel még nem rendelkezett. Megbízó a fizetési feltételeket az eljárás során
szállítói finanszírozású konstrukcióra figyelemmel írta elő. A Támogatási Szerződés aláírására a
jelen Megbízási szerződés megkötését követően került sor, melyben a finanszírozási feltételek
utófinanszírozási konstrukcióra tekintettel kerültek meghatározásra.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap)

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

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél elfogadta a szerződés módosítását.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/23 (év/hó/nap)
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