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Tájékoztató a szerződés módosításáról - Betárolási technológia
élettartam növelése
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Hirdetmény típusa:
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Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.04.29.
Iktatószám: 5637/2015
CPV Kód: 51000000-9;51900000-1;71000000-8;45000000-7

Ajánlatkérő:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i
földgáztárolója

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: VABEKO Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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
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 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 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:

Betárolási technológia élettartam növelése

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: 1

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földgáztárolója

NUTS-kód HU223

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/12/15 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Betárolási technológia élettartam növelése. 
Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló
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betárolási technológia élettartam növelésére az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának
megfelelően. 
a) K-001,-002,-003,-004,-005 mennyiségmérő hídjainak áthelyezése a második fokozati
nyomóvezetékből az első fokozati nyomóvezetékbe: 1. fokozati nyomóvezetékben peremes kötés
kialakítással, a 2. fokozati mérőhelyekbe a mérőkötéssel megegyező peremes kialakítású
passzdarab legyártásával és beépítésével, a mérők műszeres átkötése és paraméterértékeinek
átprogramozása. 
b) Hajtómű kenőolaj tartályok cseréje: A jelenlegi 5 db 1,2 m3 olajtartály bontása, cseréje a
jelenlegivel megegyező befoglaló méretű tartályok legyártásával és telepítésével a jelenlegi
objektumok helyére. 
c) Az „A” csarnok csőmegfogások és tartók kiépítése: A fém tartószerkezetek hiányoznak, csak az
alaptestek vannak meg, megkezdett munkálatok tervszerinti befejezése. 
d) A besajtoló technológián a szükséges élettartam növelő állagmegóvási feladatok elvégzése a
fáklyavezeték állagmegóvásával. 
e) Az „A” csarnok csarnokon belüli szilárdburkolatú járófelületek antisztatikus műgyantával történő
felületkezelése. 
f) Az „A” csarnok mögötti besajtoló technológia kisméretű (DN100 alatti) és nagymérető (DN100
feletti) szerelvényeinek teljes cseréje. 
g) Az „A” csarnok állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatos építészeti feladok ellátása. Az
épületben feltárt tetőszerkezeti szétnyílás helyreállítása. A kompresszor csarnok kopolit-üveges
oldalfalainak cseréje szendvicspaneles megoldással, a jelenlegi hasadó-nyíló felületek és
természetes fényviszonyok megtartásával. A kompresszor csarnokon körbefutó zsaluk mechanikai
módon mozgathatóvá tétele (nyitás-zárás). 
h) A Hűtés korszerűsítési project felvonulási területének kialakítása, annak a kivitelezés
időtartalma alatti üzemeltetése, majd a projectet követő elbontása, és az eredetivel azonos
minőségű helyre állítása. 
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében került
meghatározásra. 
Becsült érték: nettó 180.000.000, HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51000000-9
További tárgyak: 51900000-1

71000000-8
45000000-7

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: 245542500 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával
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Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

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

VAGY:

Kezdés 2014/12/15 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/03/31 (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
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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

 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
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III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 172 - 305982

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/10 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18517 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/15 (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: 2015 /S 13 - 20250

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/20 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 710 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/21 (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: 
4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes. 
a) 1. szakasz (2014.12.31.) nettó 14 000 000 Ft 
b) 2. szakasz (2015.03.31.) nettó 21 000 000 Ft 
c) 3. szakasz (2015.03.31.) nettó 4 000 000 Ft 
d) 4. szakasz (2015.03.31.) nettó 62 600 000 Ft 
e) 5. szakasz (2015.02.28.) nettó 28 500 000 Ft 
f) 6. szakasz (2015.03.31.) nettó 10 000 000 Ft 
g) 7. szakasz (2015.03.31.) nettó 68 750 000 Ft 
h) 8. szakasz (2015.03.31.) nettó 17 000 000 Ft 
i) 9. szakasz (2016.03.31.) nettó 8 000 000 Ft 
j) opciós munkák (2015.09.30.) nettó 11 692 500 Ft 
A 4.7. pont helyébe az alábbi szöveg lépett: 
4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes. 
a) 1. szakasz (2014.12.31.) nettó 14 000 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 4 000 000 
Ft 
b) 2. szakasz (2015.03.31.) nettó 21 000 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 6 000 000 
Ft 
c) 3. szakasz (2015.03.31.) nettó 4 000 000 Ft 
d) 4. szakasz (2015.03.31.) nettó 62 600 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 9 500 000 
Ft 
e) 5. szakasz (2015.02.28.) nettó 28 500 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 20 000 000
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Ft 
f) 6. szakasz (2015.03.31.) nettó 10 000 000 Ft 
g) 7. szakasz (2015.03.31.) nettó 68 750 000 Ft - ebből az anyagbeszerzés értéke nettó 16 000 000 
Ft 
h) 8. szakasz (2015.03.31.) nettó 17 000 000 Ft 
i) 9. szakasz (2016.03.31.) nettó 8 000 000 Ft 
j) opciós munkák (2015.09.30.) nettó 11 692 500 Ft 
A Felek rögzítik, hogy a fenti 4.7. a), b), d), e) és g) pontban meghatározott szakaszok tekintetében a 
Vállalkozó előteljesítés keretében jogosult az anyagbeszerzés értékét: nettó 55.500.000 Ft-ot az 
Anyag beszerzését és a Megrendelő képviselője általi mennyiségi ellenőrzését követően 
leszámlázni a Szerződés 12. (Számlázás) pontjában foglaltak szerint. A Vállalkozó az 
előteljesítéssel érintett Anyagok beépítéséig köteles azokat a telephelyén díjmentesen szakszerűen 
tárolni. 
 
Eredeti szerződés: 
5.3.1. Ütemezés 
5.3.1.1. 1. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2014. 12.31. 
K-001,-002,-003,-004,-005 mennyiségmérő hídjainak áthelyezése a második fokozati 
nyomóvezetékből az első fokozati nyomóvezetékbe: 1. fokozati nyomóvezetékben peremes kötés 
kialakítással, a 2. fokozati mérőhelyekbe a mérőkötéssel megegyező peremes kialakítású 
passzdarab legyártásával és beépítésével, a mérők műszeres átkötése és paraméterértékeinek 
átprogramozása. 
5.3.1.2. 2. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Hajtómű kenőolaj tartályok cseréje: A jelenlegi 5 db 1,2 m3 olajtartály bontása, cseréje a 
jelenlegivel megegyező befoglaló méretű tartályok legyártásával és telepítésével a jelenlegi 
objektumok helyére 
5.3.1.3. 3. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Az „A” csarnok csőmegfogások és tartók kiépítése: A fém tartószerkezetek hiányoznak, csak az 
alaptestek vannak meg, megkezdett munkálatok tervszerinti befejezése. 
5.3.1.4. 4. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
A besajtoló technológián a szükséges élettartam növelő állagmegóvási feladatok elvégzése a 
fáklyavezeték állagmegóvásával. 
5.3.1.5. 5. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.02.28. 
Az „A” csarnok csarnokon belüli szilárdburkolatú járófelületek antisztatikus műgyantával történő 
felületkezelése. 
5.3.1.6. 6. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Az „A” csarnok mögötti besajtoló technológia kisméretű (DN100 alatti) és nagymérető (DN100 
feletti) szerelvényeinek teljes cseréje. 
5.3.1.7. 7. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Az „A” csarnok állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatos építészeti feladok ellátása. Az 
épületben feltárt tetőszerkezeti szétnyílás helyreállítása. A kompresszor csarnok kopolit-üveges 
oldalfalainak cseréje szendvicspaneles megoldással, a jelenlegi hasadó-nyíló felületek és 
természetes fényviszonyok megtartásával. A kompresszor csarnokon körbefutó zsaluk mechanikai 
módon mozgathatóvá tétele (nyitás-zárás). 
5.3.1.8. 8. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.03.31. 
A Hűtés korszerűsítési projekt felvonulási területének kialakítása, 



9

5.3.1.9. Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.03.31. 
A Hűtés korszerűsítési projekt kialakított felvonulási területének a kivitelezés időtartalma alatti 
üzemeltetése, majd a projektet követő elbontása, és az eredetivel azonos minőségű helyreállítása. 
Az 1.-7. szakaszok végső teljesítési határideje a jelen 5.3.1.9. pontban meghatározott 
(kötbérköteles) határidő. 
5.3.1.10. Opciós munkarész (kötbér köteles) 2015. szeptember 30. 
Az 5.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lépett: 
5.3.1. Ütemezés 
5.3.1.1. 1. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2014. 12.31. 
K-001,-002,-003,-004,-005 mennyiségmérő hídjainak áthelyezése a második fokozati 
nyomóvezetékből az első fokozati nyomóvezetékbe: 1. fokozati nyomóvezetékben peremes kötés 
kialakítással, a 2. fokozati mérőhelyekbe a mérőkötéssel megegyező peremes kialakítású 
passzdarab legyártásával és beépítésével, a mérők műszeres átkötése és paraméterértékeinek 
átprogramozása. 
anyagbeszerzés: átalakításhoz szükséges közdarabok (peremek, szűkítők, műszerezési csonkok) 
5.3.1.2. 2. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Hajtómű kenőolaj tartályok cseréje: A jelenlegi 5 db 1,2 m3 olajtartály bontása, cseréje a 
jelenlegivel megegyező befoglaló méretű tartályok legyártásával és telepítésével a jelenlegi 
objektumok helyére 
anyagbeszerzés: tartály legyártásához szükséges acélelemek 
5.3.1.3. 3. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Az „A” csarnok csőmegfogások és tartók kiépítése: A fém tartószerkezetek hiányoznak, csak az 
alaptestek vannak meg, megkezdett munkálatok tervszerinti befejezése. 
5.3.1.4. 4. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
A besajtoló technológián a szükséges élettartam növelő állagmegóvási feladatok elvégzése a 
fáklyavezeték állagmegóvásával. 
anyagbeszerzés: Sigma thinner 91-92 hígító 1534 liter 
Sigmacover 280 1. réteg 520 liter 
Sigmacover 630 2. réteg 520 liter 
Sigmadur 550 3. réteg (fehér) 332 liter 
Sigmadur 550 3. réteg (színes) 188 liter 
5.3.1.5. 5. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.02.28. 
Az „A” csarnok csarnokon belüli szilárdburkolatú járófelületek antisztatikus műgyantával történő 
felületkezelése. 
anyagbeszerzés: alapozó rétegek, felület glettelési anyagok, vezetőréteg kialakításához szükséges 
anyagok, csúszásmentesítéshez szükséges szilícium karbid, felületlezáró fedőbevonat 
5.3.1.6. 6. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Az „A” csarnok mögötti besajtoló technológia kisméretű (DN100 alatti) és nagymérető (DN100 
feletti) szerelvényeinek teljes cseréje. 
5.3.1.7. 7. szakasz határidő (nem kötbér köteles): 2015.03.31. 
Az „A” csarnok állagmegóvásával és korszerűsítésével kapcsolatos építészeti feladok ellátása. Az 
épületben feltárt tetőszerkezeti szétnyílás helyreállítása. A kompresszor csarnok kopolit-üveges 
oldalfalainak cseréje szendvicspaneles megoldással, a jelenlegi hasadó-nyíló felületek és 
természetes fényviszonyok megtartásával. A kompresszor csarnokon körbefutó zsaluk mechanikai 
módon mozgathatóvá tétele (nyitás-zárás). 
anyagbeszerzés: Melegen hengerelt acélszerelvények, 50x50 zártszelvény, 40 mm átmérőjű
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szélrács, kötőanyagok, csavarok 
5.3.1.8. 8. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.03.31. 
A Hűtés korszerűsítési projekt felvonulási területének kialakítása, 
5.3.1.9. Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.03.31. 
A Hűtés korszerűsítési projekt kialakított felvonulási területének a kivitelezés időtartalma alatti
üzemeltetése, majd a projektet követő elbontása, és az eredetivel azonos minőségű helyreállítása. 
Az 1.-7. szakaszok végső teljesítési határideje a jelen 5.3.1.9. pontban meghatározott
(kötbérköteles) határidő. 
5.3.1.10. Opciós munkarész (kötbér köteles) 2015. szeptember 30. 
 
Eredeti szerződés: 
9.10. Az elkészült Munkával, szállított Anyaggal kapcsolatos kárveszély, illetve a tulajdonjog a
(Végleges) Átadás - Átvétel napján száll át a Megrendelőre. A Végleges Átadás - Átvétel a
szavatossági, illetve jótállási időszak kezdete is egyben. 
A 9.10. pont helyébe az alábbi szöveg lépett: 
9.10. Az elkészült Munkával, szállított Anyaggal kapcsolatos kárveszély, illetve a tulajdonjog a
(Végleges) Átadás - Átvétel napján száll át a Megrendelőre, kivéve az előteljesítéssel érintett
Anyagok esetében, amely esetben a tulajdonjog az Anyag értékének Megrendelő általi
megfizetésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre. A Végleges Átadás - Átvétel a szavatossági,
illetve jótállási időszak kezdete is egyben.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződés teljesítésének megkezdését és a munkaterület átadását követően a helyszíni
munkavégzés megkezdése és 2014. december 31-ig való végzése nem volt lehetséges a tároló
előre nem látható - kitárolási időszakban felmerülő - betárolási tevékenysége miatti működési
rendben. A helyszíni munkavégzés megkezdési lehetőségének későbbi időpontra kerülésével a
szerződésben szereplő korábbi teljesítés lehetősége került pontosításra. A módosítás az
ellenszolgáltatás összegét, illetve ajánlati elemet nem érint és nem jelent az eredeti szerződésben
szerplőkhöz képest új ajánlattevői kötelezettséget.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/12/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A szerződés módosításával és a jelen tájékoztatóval egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/28 (év/hó/nap)


	Tájékoztató a szerződés módosításáról - Betárolási technológia élettartam növelése

