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Részvénytársaság
Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földalatti
gáztárolója

Vabeko Kft.
Közszolgáltató
Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása
céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása

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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Vabeko Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város/Község: Siófok
Postai irányítószám: 8600
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 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
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
x Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez
kötött hálózatok gázzal történő ellátása
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Gázhűtők és szeparátorok telepítése, kapcsolódó technológiai bontási, és létesítési feladatok II.
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)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földalatti gáztárolója
NUTS-kód HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Technológiai létesítési és bontási feladatok ellátása szerelési vállalkozási szerződés keretében a
Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztaedericsi Földalatti Gáztárolóján a korábbi kapcsolódó árú
beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében beszerzett léghűtők és szeparátorok
vonatkozásában, a szükséges létesítményekkel és vezetékkapcsolatokkal beleértve az üzembe
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helyezésben történő közreműködést is. A megvalósítás keretében az új hűtési rendszer
megvalósítása során a jelenlegi köztes fokozat nyomása tervezetten megemelésre kerül 75 Barg
üzemi nyomásra.
Ellátandó feladatok:
• A technológia váltást érintő építészeti, gépészeti, villamos, műszeres bontási feladatok elvégzése,
a létesítéshez szükséges rekultiváció, tereprendezés elvégzése.
• A fent szereplő berendezések (3 db szeparátor, 6 db léghűtő) telepítése.
• Nyomásemeléssel érintet vezetékszakaszok, szerelvények, műszerek (I. fokozati nyomó, II.
fokozati szívó) létesítése.
• Kompresszorok hidraulikus szelepkitámasztásának (HYDROCOM) átalakítása az új üzemeltetési
nyomásviszonyoknak megfelelően.
• Újonnan telepített léghűtők villamos tápellátásának kiépítése, az újonnan telepített léghűtők, és
szeparátorok műszeres munkálatainak elvégzése.
• Telepített főfolyamati léghűtők technológiai kapcsolatának kialakítása a hidegszeparációval.
• A kivitelezések, alsó és felső szintű irányítási rendszerbe történő integrálása, átfogó projekthez
kapcsolódó rendszerterv készítése.
• A készre szerelt technológia beüzemelése, próbaüzemének lefolytatása, átadásátvételi
dokumentációk elkészítése.
Bontási munkálatok:
• Építészeti, gépészeti, villamos, műszeres bontási feladatok elvégzése, a létesítéshez szükséges
rekultiváció, tereprendezés elvégzése.
• Munkaterület(ek) leválasztása, építési terület kialakítása ideiglenes formában, a kivitelezési fázis
befejezését követő visszabontással.
A bontási munkálatok két ütemben kerülnek megvalósításra, a kompresszor üzem folyamatos
rendelkezésre állásának biztosítása miatt:
• Bontás I. ütem: "A" csarnok vizes főfolyamati, segédüzemi hűtők és szeparátor, építészeti,
gépészeti, villamos és műszeres bontások
• Bontás II. ütem: "B" csarnok vizes főfolyamati, segédüzemi hűtők, szeparátorok és nyomás
emeléssel kapcsolatos építészeti, gépészeti, villamos és műszeres bontások
A bontási munkákra bontási terv készült, a munkák elvégzése az alapján történik.
Építészeti, gépészeti, műszeres és villamos kivitelezési feladatok:
• Nagyértékű berendezések (3 db szeparátor, 6 db léghűtő) telepítése: kiviteli terv szerinti
technológiai készülék alapok létesítése, a berendezések összeszerelése, gyártói felügyelettel, a
berendezések helyre emelése, alaphoz történő rögzítése
• A nyomásemeléssel érintet vezetékszakaszok, szerelvények (I. fokozati nyomó, II. fokozati szívó)
létesítése: kiviteli terv szerinti anyagok (csővezeték, idomok, elzáró szerelvény, biztonsági
gyorszárak) beszerzése, azok kiviteli terv szerinti beépítése/kiépítése, a műszer elemek
beépítésének gépészeti kialakítása
• A kompresszorok hidraulikus fokozatmentes szállítóteljesítmény szabályozó szelepkitámasztó
rendszerének (HYDROCOM) átalakítása az új üzemeltetési nyomásviszonyoknak megfelelően
• A telepített főfolyamati léghűtők technológiai kapcsolatának kialakítása a kitárolási technológiával
(hidegszeparációs egységek elé történő bekötés, a hidrát képződést elkerülendő glikoladagolási
lehetőség kiépítéssel).
• Meglévő, fennmaradó/megmaradó vezetékszakaszok, szerelvények műszaki kiírás szerinti
állagmegóvási feladatainak elvégzése
• A kivitelezési munkákra kiviteli terv készül, a munkák elvégzése az alapján történik (részletes
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anyagjegyzék, alkalmazni kívánt technológiák ismertetése)
• Nyomáspróbák, helyszíni vizsgálatok, anyagbizonylatok, Dtervi dokumentáció
összeállítása/elvégzése
• Az újonnan telepített léghűtők villamos tápellátásának kiépítése: kiviteli terv szerinti
anyagbeszerzés, azok felhasználásával történő kiviteli terv szerinti kivitelezés
• Az újonnan telepített léghűtők, és szeparátorok műszeres munkálatainak (field műszerezés, DCS
és ESD kapcsolatok) elvégzése (anyagbeszerzés, beépítés, szoftveres illesztések elvégzése)
• Az építészeti, gépészeti kivitelezések során létesített szerelvények, alsó és felső szintű irányítási
rendszerbe történő integrálása,
• Működéspróbák, vizsgálatok (Labor I., Labor II.), anyagbizonylatok, Dtervi dokumentáció
összeállítása/elvégzése
• Átfogó a projekthez kapcsolódó rendszerterv készítése
A kivitelezési munkákra kiviteli terv készül, a munkák elvégzése az alapján történik (beleértve az
alkalmazni kívánt technológiák ismertetését is.
A munkálatok az Ajánlatkérő által külön térítés nélkül rendelkezésre bocsátott bontási és
kivitelezési tervek alapján végzendőek.
Ajánlatkérő külön térítés nélkül a nyertes vállalkozó rendelkezésére bocsátja az általa beszerzett
beépítendő földgázhűtő egységeket és szeparátorokat.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében kerül
meghatározásra.
Becsült érték áfa nélkül: 490.000.000 HUF
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45000000-7
45250000-4
71220000-6
71321000-4
42500000-1

Kiegészítő szójegyzék

42130000-9
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: 484900000 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 2015/09/29 (év/hó/nap)
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Befejezés 2016/09/30 (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
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
x 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
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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
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
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: 2015 /S 130 - 239712
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/09 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11907 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/13 (év/hó/nap)
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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: 2015 /S 198 - 360083
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/13 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19915 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/14 (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 szerződés:
4.1 A Vállalkozói díj: nettó 484.900.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvannégymillió-kilencszázezer forint
összeg, mely tartalmaz 5% tartalékkeretet: nettó 24.245.000, Ft, azaz
huszonnégymillió-kétszáznegyvenötezer forint összegben
A Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
“4.1. A Vállalkozói díj: nettó 484.900.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvannégymillió-kilencszázezer
forint összeg, mely tartalmaz 5% tartalékkeretet: nettó 23.090.476,- Ft, azaz
huszonhárommillió-kilencvenezer-négyszázhetvenhat forint összegben.”
4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.
a) 1. szakasz (2015.12.31.) nettó 92.131.000 Ft 20%
b) 2. szakasz (2016.03.31.) nettó 230.327.500 Ft -- 50%
c) 3. szakasz (2016.05.15.) nettó 92.131.000 Ft 20%
d) 4. szakasz. Végszámla (2016.08.15.) nettó 46.065.500 Ft ---- 10%
A 4.7. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:
4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.
a) 1. szakasz (2015.12.31.) nettó 73.704.800 Ft
b) 2. szakasz (2016.02.29.) nettó 18.426.200 Ft
c) 3. szakasz (2016.04.30.) nettó 230.327.500 Ft
d) 4. szakasz (2016.05.15.) nettó 92.131.000 Ft
e) 5 szakasz. Végszámla (2016.08.15.) nettó 46.065.500 Ft
Eredeti szerződés:
5.3. A teljesítés vonatkozásában Felek az alábbi részhatáridőkben állapodnak meg:
5.3.1.Ütemezés
5.3.1.1. 1. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.12.31.
AC-01, AC-02 főfolyamati és AC-03 segédüzemi léghűtő telepítése, szükséges csőkapcsolati
kialakításokkal az „A” kompresszorcsarnoki kompresszorok (2 gép) üzemkészségének
visszaállítása és a HYDROCOM szabályzás rekonstrukciója az üzemkészség dokumentálásával,
(Várható kezdés, I. ütemi bontás kezdése: 2015.09.15,)
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5.3.1.2. 2. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.03.31.
Szívó és nyomó gerincvezetékek (2 db. DN200;PN100 és 2db. DN200;PN160) kiépítése az „A” és „B”
kompresszor csarnok között. az I. fokozat nyomó/II. fok. szívó szakaszok nyomásemelését lehetővé
tevő csőszakaszok, szeparátorok cseréje, AC-04; AC-05; AC-06 segédüzemi léghűtők telepítése, a
„B” kompresszorcsarnoki kompresszorok (3 gép) üzemkészségének visszaállítása és a HYDROCOM
szabályzás rekonstrukciója az üzemkészség dokumentálásával (Várható kezdés: 2016.01.01.)
5.3.1.3. 3. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.05.15
Hűtés intenzifikálás: Az AC-01, AC-02 főfolyamati léghűtők átkötése a hidegszeparáció expanziós
szelepe elé, biztosítva ezáltal az igény esetén fellépő nyersgáz előhűtés lehetőségét. (II. Kivitelezés
I. ütemmel párhuzamos munkavégzés
5.3.1.4. 4. szakasz határidő - Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.08.15.
Közreműködés a Próbaüzemben
Az 5.3. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:
5.3. A teljesítés vonatkozásában Felek az alábbi részhatáridőkben állapodnak meg:
5.3.1.Ütemezés
5.3.1.1. 1. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.12.31.
AC-01, AC-02 főfolyamati és AC-03 segédüzemi léghűtő telepítése
5.3.1.2. 2. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.02.29.
AC-01, AC-02 főfolyamati és AC-03 segédüzemi léghűtő telepítéséhez szükséges csőkapcsolati
kialakításokkal az „A” kompresszorcsarnoki kompresszorok (2 gép) üzemkészségének
visszaállítása és a HYDROCOM szabályzás rekonstrukciója az üzemkészség dokumentálásával,
5.3.1.3. 3. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.04.30.
Szívó és nyomó gerincvezetékek (2 db. DN200;PN100 és 2db. DN200;PN160) kiépítése az „A” és „B”
kompresszor csarnok között. az I. fokozat nyomó/II. fok. szívó szakaszok nyomásemelését lehetővé
tevő csőszakaszok, szeparátorok cseréje, AC-04; AC-05; AC-06 segédüzemi léghűtők telepítése, a
„B” kompresszorcsarnoki kompresszorok (3 gép) üzemkészségének visszaállítása és a HYDROCOM
szabályzás rekonstrukciója az üzemkészség dokumentálásával (Várható kezdés: 2016.01.31.)
5.3.1.4. 4. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.05.15
Hűtés intenzifikálás: Az AC-01, AC-02 főfolyamati léghűtők átkötése a hidegszeparáció expanziós
szelepe elé, biztosítva ezáltal az igény esetén fellépő nyersgáz előhűtés lehetőségét. (II. Kivitelezés
I. ütemmel párhuzamos munkavégzés
5.3.1.5. 5. szakasz határidő - Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.08.15.
Közreműködés a Próbaüzemben
Eredeti szerződés:
12.4 Fő számlázhatósági ütemek a vállalkozói díj %-ában, alvállalkozói teljesítéssel együtt, melyek
az alábbiak szerint bontandók meg:
A Megrendelő 4 részszámla és e1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak
szerint:
a) A Vállalkozó az első részszámlát a részletes költségvetés szerinti nettó szerződéses érték teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (1. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
b) A Vállalkozó a második részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt megvalósult teljesítés (2. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
c) A Vállalkozó a harmadik részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt megvalósult teljesítés (3. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
d) A Vállalkozó a negyedik részszámlát/végszámlát a részletes költségvetés szerinti 9

teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (végteljesítés) esetén jogosult kiállítani.
A 12.4. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:
12.4 Fő számlázhatósági ütemek a vállalkozói díj %-ában, alvállalkozói teljesítéssel együtt, melyek
az alábbiak szerint bontandók meg:
A Megrendelő 5 részszámla (ezen belül az 5. részszámla a végszámla) benyújtásának lehetőségét
biztosítja az alábbiak szerint:
a) A Vállalkozó az első részszámlát a részletes költségvetés szerinti nettó szerződéses érték teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (1. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
b) A Vállalkozó a második részszámlát a részletes költségvetés szerinti nettó szerződéses érték teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (2. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
c) A Vállalkozó a harmadik részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt megvalósult teljesítés (3. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
d) A Vállalkozó a negyedik részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt megvalósult teljesítés (4. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
e) A Vállalkozó az ötödik részszámlát/végszámlát a részletes költségvetés szerinti teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (végteljesítés) esetén jogosult kiállítani.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1) A 4.1. pont: Az eredeti szerződésben a tartalékkeret összege pontatlanul került kiszámításra,
ennek javítása történik meg.
2)További pontok: A megrendelő az „A” kompresszor csarnokon belüli munkálatok végzését
azonnali hatállyal megtiltja/felfüggeszti 2016. január 31-ig tartó időszakra. A munkavégzés
megtiltásának oka az FGT csővezetékeinek felmérése érdekében API 618 és 622 szabványnak
megfelelő pulzációs tanulmány készíttetése. A tanulmány elkészítésének mérési szakaszában az
FGT területén az építési tevékenység jellegű munkavégzés nem lehetséges, ezért a megrendelő a
munkavégzést felfüggeszti a mérések teljes időszakára és kéri a kivitelezőt, hogy az „A”
kompresszor csarnokon belüli, I. és II. fokozati, szívó és nyomó vezetékek munkálatait, a
megrendelő jelzéséig (várhatóan. 2016. 01.31-ig) felfüggeszteni szíveskedjen.
A
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/11 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Az ajánlati ár összegét a módosítás nem érinti.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződés módosításával és a jelen tájékoztatóval egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/12 (év/hó/nap)
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