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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név:  

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Postai cím: 

1121 Budapest, Költő u. 21. 

Város/Község: 

Budapest 

Postai 

irányítószám: 1121                    

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Programvezető 

Telefon: 

06-20/569-8436 

E-mail: 

solt.szabolcs@mme.hu 

Fax: 

06-1/275-6267 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

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

 

A felhasználói oldal címe (URL): www.mme.hu 

 

 

 

 I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: 

Consulex Kft. 

Postai cím: 

1121 Budapest, Melinda u. 11. 

Város/Község: 

Budapest 

Postai 

irányítószám: 1121                    

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Ügyvezető igazgató 

Telefon: 06-1/274-54-66 

E-mail: 

iroda.consulex@gmail.com 

Fax: -  

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): -  

 

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

mailto:solt.szabolcs@mme.hu
mailto:iroda.consulex@gmail.com


I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 X 

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 
X Egyéb (nevezze meg): Természetvédelem, 

madárvédelem 

 Egészségügy  

 

 

I.4.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK  

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 Villamos energia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 Víz  

 Postai szolgáltatások  

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                                         

 Kikötői tevékenységek  

 Repülőtéri tevékenységek  

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

 

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és Költség-haszon Elemzés (CBA) elkészítése a KEOP-

7.3.1.2/09-11-2011-0001 és a KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0002 azonosító számú projektek számára 

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                         Árubeszerzés                             X Szolgáltatás megrendelés                             

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:            

27 
(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében)  

 

 

 

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye: 

A nyertes Ajánlattevő székhelye, illetve személyes egyeztetések esetében az Ajánlatkérő székhelye (H-1121 

Budapest, Költő u. 21.).  

NUTS-kód                    H U 1 0 1          NUTS-kód                                        
NUTS-kód                                       NUTS-kód                                       

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2012/11/05 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

A közbeszerzés tárgya: Vállakozásiszerződés a KEOP-7.3.1.2/09-11 és KEOP-3.1.2/09-11 – „Élőhelyvédelem 

és –helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 

mérséklése” elnevezésű konstrukció keretében a „Közép- és nagyfeszültségű elektromos vezetékhálózatok 

természetkárosító hatásának mérséklése az EDF DÉMÁSZ szolgáltatói területén I.ütem” és a „Közép- és 

nagyfeszültségű elektromos vezetékhálózatok természetkárosító hatásának mérséklése az EDF DÉMÁSZ 

szolgáltatói területén II.ütem” (KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0001 és KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0002. 

kódszámú) projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása az alábbiak szerint: 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

 2 db Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban RMT) elkészítése; 

 2 db Költség-haszon Elemzés (továbbiakban CBA) elkészítése; 

 A Pályázatok során a Közreműködő Szervezet időközi ellenőrzési folyamatai kapcsán készült 

véleményezések beépítése a tanulmányokba és az elemzésekbe. Az időközi ellenőrzési folyamatok 

ütemtervét a szerződés 2. számú melléklete (Feladatok ütemezése) tartalmazza.  

 

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  



 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
7 1. 0 0. 0 0. 0 0. – 8 

 

71241000-9 

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

71242000-6 

        -              -   

        -              -   

        -              -   

 

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) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    14 224 000                   Pénznem: HUF  X           27,0 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
 

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

VAGY:   

Kezdés           2012/11/05     (év/hó/nap)    

Befejezés        2013/01/10      (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                                        igen                   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  

 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 



 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

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  Közszolgáltató ajánlatkérők 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 

kialakított eljárás 

  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 

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 

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.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 

Részszempont 

1.                            

2.                            

3.                            

4.                            

5.                            

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                            

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: 2012/09/19 (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: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: ••••/••/•• (év/hó/nap)                  

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt      igen   X nem  

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):   

1. A szerződő Felek, a közöttük 2012. november 05. napján létrejött vállalkozási szerződés (továbbiakban 

szerződés) 5. pontját (A szerződés tervezett időpontja) az alábbiak szerint módosították: 

 



Eredeti tartalom: „A szerződés tervezett időtartama 

Jelen szerződés a szerződés megkötésétől számítottan, azaz 2012. november 05. napjától a tervezettek 

szerint 2013. január 10. napjáig terjedő határozott időre jött létre.” 

 

Módosított tartalom: „A szerződés tervezett időtartama 

Jelen szerződés a szerződés megkötésétől számítottan, azaz 2012. november 05. napjától a tervezettek 

szerint 2013. március 01. napjáig terjedő határozott időre jött létre.” 

 

2. A szerződő Felek rögzítették, hogy a szerződés tervezett időtartamának változására figyelemmel, a 

közöttük létrejött vállalkozási szerződés „feladatok ütemezése” megnevezésű 2. számú mellékletét is 

módosítani kívánják a módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletében rögzítettek szerint. 

 

Eredeti tartalom: 

 

 
 

Módosított tartalom: 

 

 
 

3. A szerződő Felek kijelentették, hogy a szerződés, módosító szerződéssel nem érintett pontjait és 

mellékleteit, változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 

 

4. Felek rögzítették továbbá, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ában foglalt rendelkezéseknek 

megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítást szükségessé tevő körülmény a felek előtt a közbeszerzési 

szerződés aláírását követően vált ismertté, a módosítás az ajánlattevők közötti verseny szempontját nem 

érinti, valamint a felek között létrejött közbeszerzési szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő 



javára nem változtatja meg, továbbá a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest nem terjeszti ki. 

IV.1.3) A módosítás indoka: 

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése 

alapján 2012. szeptember 19-én hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a Közép- és nagyfeszültségű 

elektromos vezetékhálózatok természetkárosító hatásának mérséklése az EDF DÉMÁSZ szolgáltatói területén – 

I. ütem” és a „Közép- és nagyfeszültségű elektromos vezetékhálózatok természetkárosító hatásának mérséklése 

az EDF DÉMÁSZ szolgáltatói területén – II. ütem” elnevezésű (KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0001 és KEOP-

7.3.1.2/09-11-2011-0002 számú) projektek (a továbbiakban: Projektek) megvalósításához szükséges feladatok 

ellátása vonatkozásában.. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.  

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - a felek között létrejött közbeszerzési szerződés 

megkötését követően - 2012. november 16-án, a MAVIR Zrt. székházában tartott "Akadálymentes Égbolt 

Koordinációs Bizottsági ülésen" szerzett tudomást az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. hivatalos 

állásfoglalásáról, amely szerint az áramszolgáltató a Magyar Kormány által, 2012-ben megjelentetni tervezett, 

várhatóan 2013. január 1-én hatályba lépő „tarifa rendelet” tartalmától tette függővé az Európai Uniós 

támogatású LIFE+ és KEOP projektekben való vállalásait (kötelező önrész biztosítása, partneri költségvetési 

rész és teljesítési vállalások fenntartása). A rendelet hatásairól várhatóan az annak megjelenését követő 3. hét 

elteltével áll módjukban hivatalosan nyilatkozni. 

Az elhangzott hivatalos állásfoglalásra tekintettel, Megrendelő, azonos feladatvállalás mellett, módosított 

időzítést kénytelen szerepeltetni a „Közép- és nagyfeszültségű elektromos vezetékhálózatok természetkárosító 

hatásának mérséklése az EDF DÉMÁSZ szolgáltatói területén – I. ütem” és a „Közép- és nagyfeszültségű 

elektromos vezetékhálózatok természetkárosító hatásának mérséklése az EDF DÉMÁSZ szolgáltatói területén – 

II. ütem” című, KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0001 és KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0002 azonosító számú Projektek 

megvalósításához szükséges RMT/CBA elkészítésére megkötött vállalkozási szerződésben, a jelen módosító 

szerződésben rögzítettek szerint. 

 

A módosítás szerinti időzítést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mint Kedvezményezett, és a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: 

Közreműködő Szervezet) között létrejött, a KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0001, valamint KEOP-7.3.1.2/09-11-

2011-0002 azonosító számú támogatási szerződések feltételeit maximálisan szem előtt tartva, Megrendelő úgy 

tudja szerepeltetni, hogy az első – a Közreműködő Szervezet irányába minőségbiztosításra benyújtandó – 

RMT/CBA verziók még a jelenleg ismert tartalommal, a Közreműködő Szervezet észrevételeit/javaslatait 

beépítő második verzió pedig az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. - az időközben kihirdetésre kerülő „tarifa 

rendelet” ismeretében tett - állásfoglalására figyelemmel, esetlegesen módosított tartalommal kerülnek 

kidolgozásra. 

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja 

Dátum: 2012/12/10 (év/hó/nap) 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                           

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

A nyertes ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.  

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/12/26  (év/hó/nap) 



 


