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Tárgy: szerződésmódosítás véleményezése 

MIR azonosító: 2021/03/01542/É-1; verzió szám: 2 

Projektazonosító: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

Iktatószám: KSZ-53/971/2/2021 

Ügyintéző: dr. Schveibert Eszter 

 

Tisztelt Kedvezményezett! 

 

Mellékelten megküldöm a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei 

szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés második számú módosítására 

vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú előzetes véleményezést, amely tartalmát tekintve jogszerű. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szakaszának megfelelően 

kell eljárni. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 108. § (11) bekezdésére, amely szerint a 

Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak az irányító hatóság és a 

közbeszerzésekért felelős miniszter adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és 

véleménye alapján folyósítható. Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben 

feltöltésre került vélemény közül az utóbbi tartalma az irányadó. Amennyiben kérdése van, azt a kff@me.gov.hu e-

mail címre szíveskedjen megküldeni. 

 

Amennyiben továbbra is fenn kívánják tartani a jelen tartalom szerinti módosítási szándékukat, abban az esetben 

kérjük, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (7)-(8) bekezdése szerint, a jogszerűséget megállapító 

véleményünknek megfelelő tartalmú, aláírt szerződésmódosítás egy másolati példányát szíveskedjen feltölteni a 

MIR rendszer dokumentumtárába a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezése 

céljából. 

 

 

 Tisztelettel: 
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SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

1) A szerződésmódosítás véleményezésének száma, minősítése:  

Iktatószám: KSZ-53/971/2/2021 

MIR azonosító: 2021/03/01542/É-1; verzió szám: 2 

Minősítés: jogszerű 

 

2) A közbeszerzési-jogi véleményezést végző szerv: KFF 

 

3) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés tárgya, a projekt 

azonosítója:  

A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei 

szerint 

A projekt hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

 

4) Alkalmassági követelmény:  

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: 

építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos 

szakmai kamara névjegyzékében szereplés 

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság vonatkozásában: 

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) és c) pontja; 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában: 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja. 

 

5) Értékelési szempont:  

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) – 70 

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata – 30 

a. A felhívás III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 

hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) – 15 

b. A felhívás III/1.3. M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 

hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) – 15 

 

A módosítás értékelési szempontot nem érint. 

 

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás 
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7) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értéke, az eljárás 

egybeszámított becsült értéke: 

Egybeszámított becsült érték: nem releváns 

Tárgyi szerződés ellenértéke: nettó 5.805.848.900,-Ft 

 

8) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:  

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2018. április 10. 

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: 2018/S 072-158656 

 

A szerződésmódosítás jogszerűségének vizsgálatára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 197. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak.  

 

9) A közbeszerzési eljárás típusa: 

Uniós eljárásrend: x 

Nyílt: x 

 

10) A szerződés megkötésének időpontja: 2018.12.17. 

 

11) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó: dr. Schveibert Eszter 

 

12)  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma (tanácsadó 

szervezet): Kuti Gábor (lajstromszám: OO800) 
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I. A szerződésmódosítás tervezett tartalma: 

 

A Felek a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani: 

 

Eredeti szerződéses feltétel: 
Jelen módosítás folytán megváltozó 

szerződéses feltétel: 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény 

szerződésszerű megtervezését és 

megvalósítását az Általános és Különös 

Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított 

Kezdési Időponttól legkésőbb 24 hónapon 

belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a 

Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 

a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg 

határnapon befejeződött, kivéve, ha a 

Megrendelő a létesítményt nem vette át. 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény 

szerződésszerű megtervezését és 

megvalósítását az Általános és Különös 

Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított 

Kezdési Időponttól legkésőbb 24 hónap + 125 

napon belül köteles teljesíteni. Határidőben 

teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-

átvételi eljárás a szerződésben előírt 

időtartamon belül, illetőleg határnapon 

befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a 

létesítményt nem vette át. 

 

II. A KFF véleményezése: 

 

II.1. A módosuló szerződéses feltétel – teljesítési határidő - véleményezése: 

 

A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 

141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül. 

 

 






































