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BERUHÁZÁS LEÍRÁSA

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÖ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
Tájékoztató a szerzödés módosításáról 
I. SZAKASZ: A SZERZÖDÉS ALANYAI 
I.1) Az ajánlatkéröként szerzödö fél neve és címe 
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postai cím: Városház tér 1. 
Város/Község: Győr 
Postai irányítószám: 9021 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Pápai Gábor 
Telefon: + 36 96500270 
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu 
Fax: +36 96500189 
Az ajánlatkérö általános címe (URL): www.gyor.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
I.2) A nyertes ajánlattevöként szerzödö fél neve és címe 
  Hivatalos név: Atlas Engineer Consult ing Hungary Kft. 
Postai cím: Hun utca 2. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1153 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Szőke Dániel Balázs 
Telefon: +36 302605996 
E-mail: info@aech.hu 
Fax: +36 709010515 
Az ajánlattevö általános címe (URL): 
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
I.3.) Az ajánlatkérö t ípusa 
Központi szintó 
Közszolgáltató 
Regionális/helyi szintó x 
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 
Közjogi szervezet 
Egyéb 
I.4.) Fö tevékenység 
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérök 
x Általános közszolgáltatások 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Honvédelem 
Szociális védelem 
Közrend és biztonság 
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Szabadidö, kultúra és vallás 
Környezetvédelem 
Oktatás 
Gazdasági és pénzügyek 
Egyéb (nevezze meg): 
Egészségügy 
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérök 
Gáz- és höenergia termelése, szállítása és elosztása 
Vasúti szolgáltatások 
Villamos energia 
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 
Földgáz és köolaj feltárása és kitermelése 
Kikötöi tevékenységek 
Szén és más szilárd tüzelöanyag feltárása és kitermelése 
Repülötéri tevékenységek 
Víz 
Egyéb (nevezze meg): 
Postai szolgáltatások 
II. SZAKASZ: A SZERZÖDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A szerzödéshez rendelt elnevezés: 
Tervezési szerződésA győri 6989 hrsz-on található épület bontási és ugyanezen ingatlanon parkolóház építési engedélyezési
terveinek elkészítése 
II.1.2) A szerzödés t ípusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerzödés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 
Építési beruházás 
Kivitelezés 
Tervezés és kivitelezés 
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérö által meghatározott követelményeknek megfelelöen 
Árubeszerzés 
Adásvétel 
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja 
x Szolgáltatás megrendelés 
Szolgáltatási kategória száma: 12 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében 
Építési koncesszió 
Szolgáltatási koncesszió 
A teljesítés helye 
9021 Győr, Városház tér 1. 
NUTS-kód HU221 
II.1.3) A szerzödéskötés idöpontja 
Dátum: 2013/09/30 (év/hó/nap) 
II.1.4) A szerzödés tárgya és mennyisége 
Tervezési szerződés a győri 6989 hrsz-on található épület bontási és ugyanezen ingatlanonparkolóház építési engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére.A Tervező elvállalja a tervezési munka elvégzését az alábbi specifikációszerint:1 db
Vázlatterv készítése1 db Bontási tervdokumentáció készítése az engedélyhez előírt rendeletek és szabványok alapján,így
különösen:o Helyszínrajzo Műszaki leírás, mely ismerteti az építmény rendeltetését, alaprajzát, metszetét, méreteit,anyagait,
szerkezeteito Bontásra vonatkozó technológiai műszaki leírás: művelet i sor, munkavédelmi előírások,valamint az elbontásra
kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározásao Fotódokumentáció az épület valamennyi nézetérőlo Minden
egyéb, ami a bontási dokumentáció kötelező munkarészeo Alaprajzoko Metszeteko Homlokzatoko Írásos munkarészek (műszaki
leírás, tervezési program, szakvélemények)o Szakági terveko Tartószerkezeti dokumentációo Közműnyilatkozatoko
Tereprendezési terv (amennyiben a vonatkozó rendelet szerint építési engedélyköteles)o Kertépítészeti tervo És minden egyéb,
ami az engedélyezési tervdokumentáció kötelező munkarésze1 db Engedélyezési tervdokumentáció készítése az engedélyhez
előírt rendeletek és szabványokalapján, így különösen:o Helyszínrajzo Alaprajzoko Metszeteko Homlokzatoko Írásos
munkarészek (műszaki leírás, szakvélemények)o Szakági terveko Tartószerkezeti dokumentációo Közműnyilatkozatoko
Tereprendezési terv (amennyiben a vonatkozó rendelet szerint építési engedélyköteles)o Kertépítészeti tervo És minden egyéb,
ami az engedélyezési tervdokumentáció kötelező munkarésze 
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fö szójegyzék Kiegészítö szójegyzék Fö tárgy: 71220000-6 
II.2) A szerzödés végleges összértéke 
A szerzödés végleges összértéke 
(A szerzödés szerint i végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerzödést, részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve) 
Érték: 24500000 Pénznem: HUF 
Áfa nélkül 
x 
Áfával 
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Áfa (%) 
, 
II.3) A szerzödés idötartama vagy a befejezés határideje 
Az idötartam hónapban: vagy napban: (a szerzödés megkötésétöl számítva) 
VAGY: 
Kezdés (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 
VAGY: a teljesítés határideje 
a) a nyertes ajánlattevöként szerzödö fél általi teljesítés határideje: 2013/11/30 (év/hó/nap) 
b) ajánlatkéröként szerzödö fél általi teljesítés határideje: 2013/12/30 (év/hó/nap) 
A szerzödés határozatlan idötartamra 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 szerint i eljárás esetén 
Nyílt  
Meghívásos Gyorsított meghívásos 
Versenypárbeszéd 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
Gyorsított tárgyalásos 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében nyílt  
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében meghívásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerint i eljárás esetén 
Nyílt  
Meghívásos 
Idöszakos elözetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
Idöszakos elözetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 
Elöminösítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
Elöminösítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében nyílt  
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében meghívásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerint i eljárás esetén 
Klasszikus ajánlatkérök 
A Kbt. 123. §-a szerint i, szabadon kialakított eljárás 
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint i eljárás az alábbiak szerint: 
Nyílt  
Meghívásos 
Gyorsított meghívásos 
Versenypárbeszéd 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
Gyorsított tárgyalásos 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében nyílt  
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében meghívásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 
x Kbt. 122/A. § szerint i eljárás 
Közszolgáltató ajánlatkérök 
A Kbt. 123. §-a szerint i, szabadon kialakított eljárás 
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint i eljárás az alábbiak szerint: 
Nyílt  
Meghívásos 
Elöminösítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
Elöminösítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
Idöszakos elözetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
Idöszakos elözetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében nyílt  
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében meghívásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 
Keretmegállapodásos, az eljárás elsö részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 
Kbt. 122/A. § szerint i eljárás 
III.2) Értékelési szempontok 
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III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelöt jelölje meg) 
x A legalacsonyabb összegó ellenszolgáltatás 
VAGY 
Az összességében legelönyösebb ajánlat a következö 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 idöpontja: (év/hó/nap) 
ÉS / VAGY 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítöben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének idöpontja: (év/hó/nap) 
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetöleg a Közbeszerzési
Döntöbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) 
Dátum: 2013/07/26 (év/hó/nap) 
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéröl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - 
A hirdetmény közzétételének idöpontja: (év/hó/nap) 
ÉS / VAGY 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítöben: 18594 / 2013 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének idöpontja: 2013/10/25 (év/hó/nap) 
IV. SZAKASZ: A SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA 
IV.1.1) A szerzödés módosítása érint értékelési szempont szerint i szerzödéses feltételt 
nem 
IV.1.2) A szerzödés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzödéses feltételt is): 
Eredeti szerződéses feltétel:2.1. A Tervező az 1.2. pontban meghatározott feladatot a következő teljesítési határidőkre köteles
elvégezni: Vázlattervek benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.Az építési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésének tervezett határideje: 2013. november 30., mint a szerződés teljesítésének a véghatárideje.Módosított
szerződéses feltétel: 2.1. Tervező az 1.2. pontban meghatározott feladatot a következő teljesítési határidőkre köteles
elvégezni:Vázlattervek benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.A bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésének határideje: 2014. június 30., mint a szerződés teljesítésének véghatárideje.Eredeti szerződéses feltétel:2.2. A
Megrendelő az engedélyezési átvételét követő 5 munkanapon belül megvizsgálja azokat. Módosított szerződéses feltétel: 2.2. A
Megrendelő a bontási és az építési engedélyezési tervdokumentáció átvételét követő 5 munkanapon belül megvizsgálja
azokat.Eredeti szerződéses feltétel: 2.2.1. Amennyiben a Megrendelő a tervet elfogadja, úgy írásban nyilatkozik a teljesítésről.
Az engedélyezési terv elfogadása esetén a Tervező köteles a tervet engedélyezésre benyújtani az elfogadó nyilatkozat
átvételétől számított 3 munkanapon belül. A Tervező köteles átadni a Megrendelő részére az arról szóló igazolást, hogy a tervet
benyújtotta engedélyezésre. A teljesítés határideje szempontjából ebben az esetben a benyújtásra meghatározott határidőt kell
figyelembe venni. Módosított szerződéses feltétel:2.2.1. Amennyiben a Megrendelő a terveket elfogadja, úgy írásban nyilatkozik a
teljesítésről. A bontási és építési engedélyezési terv elfogadása esetén a Tervező köteles a terveket engedélyezésre benyújtani a
Megrendelő által meghatározott időpontban. A Tervező köteles átadni a Megrendelő részére az arról szóló igazolást, hogy a
tervet benyújtotta engedélyezésre. Eredeti szerződéses feltétel:6.1.2. II. RészsámlaMegrendelő a bontási és építési
engedélyezési tervdokumentáció és az engedélyezésre benyújtásról szóló igazolás Megrendelő részére történő átadását követően
állít ja ki a teljesítés-igazolását a 1.2.2. és 1.2.3. szerint i feladat részbeni elvégzéséről és Tervező ezt követően nyújthatja be II.
részszámláját az 5.1 pont szerint i tervezési díj 65 %-ának megfelelő, nettó 15.925.000,- Ft + 27 % ÁFA (4.299.750,- Ft), bruttó
20.224.750,- Ft, azaz bruttó Huszmillió-kettőszázhuszonnégyezer-hétszázötven forint számlaösszeggel. Módosított szerződéses
feltétel: 6.1.2. II. RészszámlaMegrendelő a bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő
átadását követően állít ja ki a teljesítés-igazolását az 1.2.2. és 1.2.3. szerint i feladat részbeni elvégzéséről és Tervező ezt
követően nyújthatja be II. részszámláját az 5.1. pont szerint i tervezési díj 65%-ának megfelelő, nettó 15.925.000,- Ft + 27%
ÁFA (4.299.750,- Ft), bruttó 20.224.750,- Ft, azaz bruttó Húszmillió-kettőszázhuszonnégyezer-hétszázötven forint
számlaösszeggel.” 
IV.1.3) A módosítás indoka: 
Mivel Tervező a tervezés során olyan előre nem látható tervezést befolyásoló körülményeket – talajmechanikai adatok,
szomszédos, un. Sztárgarázs tárgyi ingatlannal közös közműellátása, ugyanezen épületrész idegen tulajdonú, de egymás
állékonyságát befolyásoló tartószerkezete – tárt fel, amiknek a hatósági, közmű szolgáltatói, valamint tulajdoni viszonyait is
t isztázni szükséges, ezért szükséges a teljesítési határidő, és a számlázási feltételek módosítása. 
IV.1.4) A szerzödés módosításának idöpontja 
Dátum: 2013/11/25 (év/hó/nap) 
V. szakasz: kiegészítö információk 
V.1) Egyéb információk: 
A hirdetmény megküldésének késedelmes teljesítésére adminisztrációs okok miatt került sor. 
V.2) A nyertes ajánlattevöként szerzödö fél nyilatkozata: 
Egyetért. 
V.3) 
E hirdetmény feladásának idöpontja: 2014/01/22 (év/hó/nap) 
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