Tájékoztató szerződés módosításáról a "Rendszerintegráció Központi rendszer és telekommunikáció beszerzése és működtetésű"
tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásról
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2016/141
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
2016.12.07.
15137/2016
72200000-7
KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
A teljesítés fő helyszíne: MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító

Teljesítés helye:

Zrt. hatályos cégjegyzéke szerinti székhelye,
Megrendelő székhelye, Magyarország területén
bárhol

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Sagemcom Magyarország Kft.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK21425
Postai cím: Váci út 91
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth László
Telefon: +36 19222590-105
E-mail: laszlo.toth@komzrt.hu
Fax: +36 19222591
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komzrt.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL): http://www.komzrt.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendszerintegráció - központi rendszer és telekommunikáció beszerzés és
működtetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72200000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: Rendszerintegráció - központi rendszer és telekommunikáció beszerzés és
működtetése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. hatályos cégjegyzéke szerinti székhelye,
Megrendelő székhelye, Magyarország területén bárhol
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében rendszerintegráció - Központi rendszer és telekommunikáció
beszerzése és működtetése.
Beszerzés terjedelme:
- 1 db okoshálózati központi rendszer fejlesztése és átadása;
- 1 db okoshálózati adatközpont fejlesztése és átadása;
- IT infrastruktúra tervezése, beszerzése szállítása és kivitelezése;
- telekommunikációs szolgáltatások nyújtása;
- HES (Head End System) adapterek fejlesztése és/vagy szállítása végponti eszközökhöz;
- alkalmazás szolgáltatások nyújtása;
- tervezési tevékenységek ellátása;
- adatkezelési rendszer beszerzése és szállítása (opciós);
- mobil adatrögzítő eszközök beszerzése és szállítása (opciós);
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- szállítási, telepítési és bevezetés támogatási szolgáltatások nyújtása;
- közreműködés az átadás-átvételi eljárások során;
- együttműködés a végponti eszközök szállítóival és a projekt egyéb szereplőivel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
2016 / 105 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rendszerintegráció - központi rendszer és
telekommunikáció beszerzés és működtetése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideó u. 16/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
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E-mail: zoltan.kusmiczki@sagemcom.hu
Telefon: +36 205705124
Internetcím(ek): (URL) http://www.sagemcom.hu/
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10270804
Pénznem: EUR
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72200000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. hatályos cégjegyzéke szerinti székhelye,
Megrendelő székhelye, Magyarország területén bárhol
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében rendszerintegráció - Központi rendszer és telekommunikáció
beszerzése és működtetése.
Beszerzés terjedelme:
- 1 db Mérésvezérlési központ fejlesztése és átadása;
- 2 db adatközpont fejlesztése és átadása;
- IT infrastruktúra tervezése, beszerzése szállítása és kivitelezése;
- telekommunikációs szolgáltatások nyújtása;
- HES (Head End System) adapterek fejlesztése és/vagy szállítása végponti eszközökhöz;
- alkalmazás szolgáltatások nyújtása;
- tervezési tevékenységek ellátása;
- adatkezelési rendszer beszerzése és szállítása (opciós);
- mobil adatrögzítő eszközök beszerzése és szállítása (opciós);
- szállítási, telepítési és bevezetés támogatási szolgáltatások nyújtása;
- közreműködés az átadás-átvételi eljárások során;
- együttműködés a végponti eszközök szállítóival és a projekt egyéb szereplőivel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
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Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10270804
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideó u. 16/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: zoltan.kusmiczki@sagemcom.hu
Telefon: +36 205705124
Internetcím(ek): (URL) http://www.sagemcom.hu/
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): A felek megállapodtak, hogy a Szerződés M1. sz. melléklet szerinti 4., 5.,
valamint 6. mérföldkő határidejét korábbi dátumban határozzák meg az alábbiak szerint:
A 4., 5. és 6. mérföldkő teljesítési határideje: 2016.11.30.
Felek rögzítették, hogy a 3. és 4. mérföldkövek teljesítését összevonják.
A módosítás a Kbt. 141. § (4) c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, mivel nem érinti a
szerződésben meghatározott ellenértéket, nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
a módosítást előre nem látható esemény bekövetkezése indokolta.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés 13.1. pontja alapján a Felek rögzítik, hogy
Megrendelő - a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén - a Vállalkozót megillető vállalkozói
díját a derogációs támogatásból finanszírozza, utófinanszírozás keretében. A derogációs
támogatás folyósítását jelenleg az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
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Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) folyósítja.
A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az OKTF a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
alapján 2017. január 1. napjával jogutódlással megszűnik, mely az erre az időszakra eső
teljesülések utáni kifizetések várható fennakadását eredményezi.
Fentiek miatt Megrendelő a 2017. év első negyedévére eső kifizetéseit 2016. év negyedik
negyedévére igyekszik átütemezni. Ennek keretében Felek megállapodnak, hogy a fenti
időszakra eső kifizetések által érintett teljesítések határidejét a Tájékoztató VI.2.1) pontjában
részletezetteknek megfelelően módosítják.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részeinek rövid ismertetése:
rendszertervezés, szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, eszközök és IT infrastruktúra
telepítése, távközlési szolgáltatás, üzemeltetés-támogatás, okoshálózati mérési és vezérlési
rendszer tervezése és megvalósítása, interaktív riportoló és analitikai alkalmazás
megvalósítása, energiaipari piaci szereplő számára nyújtott mérési adatkezelő rendszer
implementálása és fejlesztése
Nyertes ajánlattevő adószáma:10568723-2-51
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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