5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nógrád Megye Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 36.
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Beruházási
Főosztály 111. szoba
Telefon: 32/620-103
E-mail: beruhazas@nograd.hu
Fax: 32/620-108
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://megye.nograd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő,
Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Széchenyi utca 15.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 0652533190
E-mail: info@eastaudit.hu
Fax: 0652533199
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Könyvvizsgálói feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 9
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Salgótarján, Rákóczi út 36.
NUTS-kód HU313
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/07/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A 14 milliárd Ft bevételi-kiadási főösszegű ajánlatkérő részére 10
önkormányzati fenntartású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv zárszámadásainak felülvizsgálatával elvégzendő könyvvizsgálat.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212000-3

További
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt
és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 5616000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/08/01 (év/hó/nap)
befejezés 2014/07/31 (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 közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
x Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/05/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12237 / 2010. (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/10/11 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19783 / 2010. (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
A szerződés 2. pontja a következő 10. alponttal egészült ki:
„2.10. A 2011. évi költségvetés-módosítás, a 2011. évi beszámoló, valamint a
2012. évi költségvetés véleményezése.”
A szerződés 7. pontjának eredeti szövege:
„7. A megbízási díj
A megbízottat a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítéséért a megbízás
időtartama alatt 5 616 000 Ft, azaz ötmillió-hatszáztizenhatezer forint + ÁFA
díjazás illeti meg.”
A szerződés 7. pontjának módosított szövege:
„7. A megbízási díj
7.1. A megbízottat a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítéséért
havonta 117 000 Ft, azaz száztizenhétezer forint + ÁFA összeg illeti meg.
7.2 A megbízottat a 2. pontban, a 20. pontban foglaltakra is figyelemmel
meghatározott feladatok teljesítéséért 2012. január 1. és 2012. március 31.
napja közötti időszakra 351 000 Ft, azaz háromszázötvenegyezer forint + ÁFA
összeg illeti meg.”
A szerződés 8. pontjának eredeti szövege:
„8. A megbízási díj ütemezése
A könyvvizsgálói szolgáltatás díjának kifizetése a tárgyhónapot követő 5.
napig kiállított számla ellenében havonta (117 000 Ft, azaz száztizenhétezer
forint + ÁFA összegben), 15 napon belül, átutalással történik a megbízott
11100609-12476963-01000003 számú számlájára.
A szerződés 8. pontjának módosított szövege:
„8. A megbízási díj ütemezése
8.1. A könyvvizsgálói szolgáltatás díjának kifizetése a tárgyhónapot követő
5. napig kiállított számla ellenében 15 napon belül, átutalással történik a

megbízott 11100609-12476963-01000003 számú számlájára, kivétel 2011.
december hónapban, mely alkalommal tárgyhónap 15-éig történik a fizetés.”
8.2. A 2012. január 1. és 2012. március 31. napja közötti időszakra eső
megbízási díjat 351 000 Ft, azaz háromszázötvenegyezer forint + ÁFA) a
megbízó 2011. december 31. napjáig számla ellenében, egy összegben,
átutalással köteles megfizetni a megbízott 8.1. pontjában meghatározott
számlaszámra.”
A szerződés 13. pontjának eredeti szövege:
„13. Jelen megbízási szerződést felek határozott időtartamra, 2010.
augusztus 1-jétől 2014. július 31-ig kötik.”
A szerződés 13. pontjának módosított szövege:
„13. Jelen megbízási szerződést felek határozott időtartamra: 2010.
augusztus 1-jétől 2012. március 31-ig kötik.”
A szerződés kiegészült a következő 20. ponttal:
„20. Jelen szerződés 2.5., 2.7., 11.6. pontjait 2011. december 31-ig kell
alkalmazni.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei
önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok
fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga,
valamint a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények
folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya leltár szerint, valamint a megyei
önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 2012. január 1-jén állami
tulajdonba kerülnek.
E törvényi előírás következtében 2012. január 1-jétől a könyvvizsgáló
feladatok volumene előreláthatóan csökken, majd szükségtelenné válnak
a megbízó számára, valamint az ellenszolgáltatásra fedezettel nem fog
rendelkezni. Mindezek a körülmények a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 303. § szerinti olyan, a szerződéskötést követően
– a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott
körülménynek minősülnek, melyek a megbízó lényeges jogos érdekét sértik,
így megalapozzák a szerződés módosítását.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/11/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítást elfogadta.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/02/01 (év/hó/nap)

