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Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma: 2015.10.14.
Iktatószám: 18092/2015
CPV Kód: 45210000-2;45321000-3;45421100-5;45331000-6
Ajánlatkérő: Tolna Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 27.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó
Kft.

Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: államigazgatás

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: Tolna Megyei Kormányhivatal

Postai cím: Augusz I. utca 7.

Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nemes Árpád

Telefon: +36 74 412-564/109

E-mail: nemes.arpad@tmkh.gov.hu

Fax: +36 74415686

Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kormanyhivatal.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft.

Postai cím: Sziget u. 13.

Város/Község: Szekszárd
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Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Sipos Tamás ügyvezető

Címzett:

Telefon:

E-mail: feherep@feherep.hu

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb x

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

x Egyéb (nevezze meg): államigazgatás

 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

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):
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 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A Szekszárd, Arany János u. 27. szám alatti helyszínen KEOP-5.6.0/12-2013-0015 projektekhez
kapcsolódó épületenergetikai kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében

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

7100 Szekszárd, Arany J. u. 27.

NUTS-kód HU233

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/06/22 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Tárgy: 
A Szekszárd, Arany János u. 27. szám alatti helyszínen KEOP-5.6.0/12-2013-0015 projektekhez 
kapcsolódó épületenergetikai kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében 
Mennyiség: 
A mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és a költségvetés együttesen 
tartalmazzák, kiegészítve a helyszíni bejárás adataival. 
Az építési beruházással érintett ingatlan leírása: 
Iparosított építési móddal épült épület Szekszárd, Arany János u. 27. szám (hrsz: 1878/2) alatt. 
Tolna Megyei Kormányhivatal 1980-ban épült épülete (4992 m2 összes szintterület, V szintes, 
vasbeton pillérvázas és homlokzati falpanelos, lapostetős, távfűtéses épület).
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Műszaki tartalom: 
Az épületen teljes körű nyílászáró csere készül, műanyag szerkezetekből, fokozott hőszigetelésű
üvegezéssel. A homlokzat színes drywith jellegű- vagy azzal egyenértékű- dörzsvakolatot kap. A
lapos tetőre új hőszigetelés és vízszigetelő réteg kerül. 
- meglévő homlokzati nyílászárók bontása 
- műanyag nyílászárók beépítése előre kialakított falnyílásba 729db 
- homlokzati fém (Al) üvegezett bejárati portál beépítése előre kialakított falnyílásba 5 db 
- hő- és füstelvezetés kialakítása lépcsőházban 
- Homlokzat hőszigetelés 10cm vasatag ásványgyapot lemezzel 1434 m2 
- Lábazati hőszigetelés 8cm vastag zártcellás PS habból 65 m2 
- Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése, 15 cm vastagságban 1445 m2 
- Villámvédelmi levezetők és felfogók le- és visszaszerelése, anyagpótlással 
A fűtésrekonstrukció során a meglévő radiátorokra új termosztatikus szelepek kerülnek
beépítésre. A strangok új dinamikus strangszabályzó szeleppárt kapnak. 
- Fűtőtest leszerelése, átmosatása, visszaszerelése tagos radiátor öntöttvasból 304 db 
- Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelep, fűtőtestcsavarzat felszerelve 304 db 
- Dinamikus strangszabályozó szelep pár 46 db 
- Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott, fűtési keringtető szivattyú 2 db 
- Fűtési rendszerek vonatkozásában 12 órás próbaüzem, a műszaki átadás-átvételt megelőzően,
majd a fűtési időszakban a rendszer beszabályozása 
A meglévő splitklíma berendezések a felújítás során elbontásra és a beruházó által megadott
helyen deponálásra kerülnek. A homlokzati felújítások és nyílászárók cseréje után a
klímaberendezések visszaépítésre kerülnek a korában kialakított helyükre. 
- Spilt klímaberendezések bontása, deponálása, visszaszerelése 20 db 
A munkát a nyertes ajánlattevőnek az építési beruházás tárgyát képező épület folyamatos
rendeltetésszerű működése mellett kell megvalósítania, melyre a munka műszaki ütemezése során
figyelemmel kell lennie. 
Becsült érték: nettó 295.000.000,-Ft

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45321000-3

45421100-5
45331000-6

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: 291.264.641 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)
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,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

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

VAGY:

Kezdés 2015/06/22 (év/hó/nap)

Befejezés 2015/09/20 (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

 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
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A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

x 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

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5159 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/01 (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: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10404 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/06/17 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A szerződés III. A teljesítés ideje és a szerződés hatálya című fejezetének 3. pontja szerinti eredeti 
feltétel: 
3. Teljesítési véghatáridő: 
A teljesítés végső határideje: a szerződéskötéstől számított 90. nap. Megrendelő felhívja Vállalkozó 
figyelmét, hogy a fenti időtartam a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát is magában foglalja. 
A szerződés III. A teljesítés ideje és a szerződés hatálya című fejezetének 3. pontja szerinti 
módosított feltétel: 
3. Teljesítési véghatáridő: 
A teljesítés végső teljesítési határideje: 2015. október 7. napja. Megrendelő felhívja Vállalkozó 
figyelmét, hogy a fenti időtartam a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát is magában foglalja. 
A szerződés V. Szerződéses ellenérték fejezetének 4. pontja szerinti eredeti feltétel: 
4. A vállalkozó díj összege összesen: 291.264.641,-Ft + Áfa, azaz 
kettőszázkilencvenegymillió-kettőszázhatvannégyezer-hatszáznegyvenegy forint + Áfa, mely teljes 
egészében a KEOP-5.6.0/12-2013-0015 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra a VI. 
pontban foglaltaknak megfelelően. 
A szerződés VI. Szerződéses ellenérték fejezetének 4. pontja szerinti módosított feltétel: 
4. A vállalkozó díj összege összesen: 299.764.341,-Ft + Áfa, azaz 
kettőszázkilencvenkilencmillió-hétszázhatvannégyezer-háromszáznegyvenegy forint + Áfa, mely 
teljes egészében a KEOP-5.6.0/12-2013-0015 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra a 
VI. pontban foglaltaknak megfelelően. 
Az eredeti szerződés 1. számú melléklete: 
A mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és a költségvetés együttesen 
tartalmazzák, kiegészítve a helyszíni bejárás adataival. 
A felsorolt anyagok csak tervezői javaslatok, azzal egyenértékű termékkel helyettesíthetők, azzal a 
kitétellel, hogy mindenben meg kell felelniük a vonatkozó műszaki leírásban szereplő arculati
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kialakításnak! 
A konkrét termék kiválasztása során a Tervezővel egyeztetni kell. 
Az alkalmazandó termékek (pl: homlokzati vakolat) csak bemutatott minta után építhetők be! 
A költségvetés együtt kezelendő a műszaki leírással (anyagkiírás), a tervekkel, konszignációkkal! 
A nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie: 
Az épületen teljes körű nyílászáró csere készül, műanyag szerkezetekből, fokozott hőszigetelésű 
üvegezéssel. A homlokzat színes drywith jellegű- vagy azzal egyenértékű- dörzsvakolatot kap. A 
lapos tetőre új hőszigetelés és vízszigetelő réteg kerül. 
- meglévő homlokzati nyílászárók bontása 
- műanyag nyílászárók beépítése előre kialakított falnyílásba 729 db 
- homlokzati fém (Al) üvegezett bejárati portál beépítése előre kialakított falnyílásba 5 db 
- hő- és füstelvezetés kialakítása lépcsőházban, 
- Homlokzat hőszigetelés 10cm vastag ásványgyapot lemezzel 1434 m2 
- Lábazati hőszigetelés 8cm vastag zártcellás PS habból 65 m2 
- Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése, 15 cm vastagságban 1445 m2 
- Villámvédelmi levezetők és felfogók le- és visszaszerelése, anyagpótlással 
A fűtésrekonstrukció során a meglévő radiátorokra új termosztatikus szelepek kerülnek 
beépítésre. A strangok új dinamikus strang szabályzó szeleppárt kapnak. 
- Fűtőtest leszerelése, átmosatása, visszaszerelése tagos radiátor öntöttvasból 304 db 
- Termosztatikus érzékelő fej, fűtőtestszelep, fűtőtest csavarzat felszerelve 304 db 
- Dinamikus strang szabályozó szelep pár 46 db 
- Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott, fűtési keringtető szivattyú 2 db 
- Fűtési rendszerek vonatkozásában 12 órás próbaüzem, a műszaki átadás-átvételt megelőzően, 
majd a fűtési időszakban a rendszer beszabályozása 
A meglévő splitklíma berendezések a felújítás során elbontásra és a beruházó által megadott 
helyen deponálásra kerülnek. A homlokzati felújítások és nyílászárók cseréje után a 
klímaberendezések visszaépítésre kerülnek a korában kialakított helyükre. 
- Spilt klímaberendezések bontása, deponálása, visszaszerelése 20 db 
A módosított szerződés 1. számú melléklete: 
A mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és a költségvetés együttesen 
tartalmazzák, kiegészítve a helyszíni bejárás adataival. 
A felsorolt anyagok csak tervezői javaslatok, azzal egyenértékű termékkel helyettesíthetők, azzal a 
kitétellel, hogy mindenben meg kell felelniük a vonatkozó műszaki leírásban szereplő arculati 
kialakításnak! 
A konkrét termék kiválasztása során a Tervezővel egyeztetni kell. 
Az alkalmazandó termékek (pl: homlokzati vakolat) csak bemutatott minta után építhetők be! 
A költségvetés együtt kezelendő a műszaki leírással (anyagkiírás), a tervekkel, konszignációkkal! 
A nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie: 
Az épületen teljes körű nyílászáró csere készül, műanyag szerkezetekből, fokozott hőszigetelésű 
üvegezéssel. A homlokzat színes drywith jellegű- vagy azzal egyenértékű- dörzsvakolatot kap. A 
lapos tetőre új hőszigetelés és vízszigetelő réteg kerül. 
- meglévő homlokzati nyílászárók bontása 
- műanyag nyílászárók beépítése előre kialakított falnyílásba 729db 
- homlokzati fém (Al) üvegezett bejárati portál beépítése előre kialakított falnyílásba 5 db 
- hő- és füstelvezetés kialakítása lépcsőházban, alumínium szerkezetű bevilágító kupolák beépítése 
2 db 
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- Homlokzat hőszigetelés 10cm vastag ásványgyapot lemezzel 1434 m2 
- Lábazati hőszigetelés 8cm vastag zártcellás PS habból 65 m2 
- Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése, 15 cm vastagságban 1445 m2 
- Villámvédelmi levezetők és felfogók le- és visszaszerelése, anyagpótlással, a szükséges elemek
cseréje 
A fűtésrekonstrukció során a meglévő radiátorokra új termosztatikus szelepek kerülnek
beépítésre. A strangok új dinamikus strangszabályzó szeleppárt kapnak. 
- Fűtőtest leszerelése, átmosatása, visszaszerelése tagos radiátor öntöttvasból 304 db 
- Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelep, fűtőtestcsavarzat felszerelve 304 db 
- Dinamikus strangszabályozó szelep pár 46 db 
- Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott, fűtési keringtető szivattyú 2 db 
- Fűtési rendszerek vonatkozásában 12 órás próbaüzem, a műszaki átadás-átvételt megelőzően,
majd a fűtési időszakban a rendszer beszabályozása 
A meglévő splitklíma berendezések a felújítás során elbontásra és a beruházó által megadott
helyen deponálásra kerülnek. A homlokzati felújítások és nyílászárók cseréje után a
klímaberendezések visszaépítésre kerülnek a korában kialakított helyükre. 
- Spilt klímaberendezések bontása, deponálása, visszaszerelése 20 db 
Az eredeti szerződés 2. számú melléklete (műszaki ütemterv) a szerződésmódosítás értelmében
szintén módosult.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Vállalkozó szerződés szerint megkezdte a fűtött lépcsőházakat jelenleg fedő bevilágító kupolákat
tűzjelre nyitható füstelvezető kupolává alakítását. Az átalakítás megkezdését követően derült fény
arra, hogy a több évtizede a nap és UV sugárzásnak kitett présel üvegszál erősítésű műanyag
kupolák alkalmatlanok az átalakításra, a hibák - UV sugárzás okozta anyaggyengülés, és károsodás
- olyan mértékűek, amelyek műszakilag lehetetlenné teszik a szerkezetek visszaszerelését.
Vállalkozó a felmerült problémáról 2015. augusztus 10. napján értesítette Megrendelőt.
Az energetikai felújítás teljeskörű megvalósítása érdekében Megrendelő a kupolák új hőszigetelt,
víz és légzáró, minősített biztonsági üvegezéssel ellátott alumínium szerkezetű bevilágító kupolára
való cseréléséről döntött.
A Vállalkozó szerződés szerint megkezdte a homlokzati szigetelést, melynek a villámvédelmi
levezetők és felfogók le- és visszaszerelése is részét képezi. A bontás során ugyan már észlelték a
villámvédelmi rendszer hibáit, azonban csak azok visszahelyezésének megkezdésekor vált
nyilvánvalóvá, hogy a korábban észlelt hibák - korrózió okozta anyaggyengülés, és károsodás -
olyan mértékűek, amelyek műszakilag lehetetlenné teszik a szerkezetek visszaszerelését. Emiatt a
villámvédelmi rendszer cseréje szükséges. Vállalkozó a felmerült problémáról 2015. augusztus 10.
napján értesítette Megrendelőt.
Az időközben felmerült akadályozó tényezők lehetetlenné teszik, hogy Vállalkozó az eredeti
teljesítési határidőre elvégezze a szerződésben megjelölt építési munkát, így a teljesítési határidőt
is módosítani kell.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2015/08/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
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A nyertes ajánlattevő mindenben egyetért jelen tájékoztatóban foglaltakkal.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/12 (év/hó/nap)
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