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I.

Előzmények

Megbízó, az 1422 2012. (X. 4.) Korm. határozatban nevesített „Az integrált
ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása” EKOP
2.1.15. kódszámú kiemelt projektkent történő meghatározására tekintettel „SOA szakértés,
SQA elvű szoftver tervezés támogatása, személyre szabott ügyintézési felület tervezésében
való részvétel „Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai in.&astruktúrájának
kialakítása elnevezésű, „EKOP 2.1.15 kódszámú kiemelt projekt keretében” elnevezéssel a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. * (7) bekezdésében foglaltak
alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzés eljárást indított megbízási szerződés
megkötése céljából.
A közbeszerzési eljárásban a Megbízott érvényes ajánlatot nyújtott be.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízó és Megbízott (a továbbiakban: Felek) 2013.
február 1 l-én megbízási szerződést kötöttek. A szerződés alapján, Vállalkozó feladata
szoflvertervezés, illetve a megtervezett szoftver kifejlesztése céljával lebonyolítandó
közbeszerzési eljárások támogatása.
II.

Indoklás

A szerződés megkötésekor Ismert jogi lehetőségek szerint, a megbízási szerződésbe foglaltak
alapján megtervezett szoftver megvalósításának finanszírozása az EKOP 2.1 .15 kódjelű
projektben történt volna. A Kormány, az 1472 2013 (VII. 24.) számú határozatával
(továbbiakban: Határozat), amely az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011
2013. évekie szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2009—2010. évekre szóló akciótervében (a továbbiakban: Akcióterv) szereplő
konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek
nevesítésének módosításáról és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal
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összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról szól, módosította az EKOP 2.1.15 kódjelű
projekt rendelkezésére álló keretösszegét, amely a 2013. február I 1-én ismert 4,8 milliárd
forintról lecsökkent 1 milliárd forintra.
A Határozat miatt csökkent keretösszeg miatt, Megbízó a megtervezett szoftver-fejlesztések
kivitelezését más forrásból, az EKOP 1.1.4 kódjelű, a „Központosított kormányzati
informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)” projekt rendelkezésére álló keretösszegből tudja
finanszírozni. A jogszabályi környezet megváltozása miatt, a szofiverfejlesztés
megvalósítására Megbízó 100%-os állami vállalat projekt konzorciumba történő bevonását
tervezi, amire lehetőséget ad az, hogy az EKOP 1.1.4 kódjelű projekt az Elektronikus
Közigazgatás Operatív Program olyan prioritási tengelyén szerepel, melyen van mód 100%-os
állami tulajdonban lévő vállalat projekt végrehajtásba konzorciumi tagként történő
bevonására.
Megbízó az EKOP 2.1.15. kódszámú kiemelt projektben meghatározott feladatokat az eredeti
megvalósítási tervnek megfelelően, a megvalósítás végső (3.) fázisában, elsősorban
közbeszerzések lebonyolításával kívánta megvalósítani, melyek lefolytatásához Megbízottnak
a projekt tárgyára vonatkozó informatikai ismereteit kívánta igénybe venni. A szerződés 3.
fázisra vonatkozó 11.1. pontja ennek megfelelően a „közbeszerzés(ek) támogatása” címmel
határozta meg Megbízott feladatait.
Az Akciótervre tekintettel figyelemmel a rendelkezésre álló keretösszegre is az eredeti
feladat nem közbeszerzések útján, hanem Megrendelő és a projekt megvalósításába bevonni
kívánt 100%-os állami tulajdonú cégek saját teljesítése útján valósulna meg. A konzorciumba
bevonandó cégek munkája a gyakorlatban ugyanazt a beszerzés tárgyára vonatkozó szakmai
támogatási jellegű tevékenységet igényli Megbízott részéről, a projekt sikeres megvalósítása
érdekében. A Megbízott feladatai a gyakorlatban nem változnak a Megbízó és partnerei
támogatása vonatkozásában, azaz továbbra is a szakmai tanácsadás a feladata, ezért a
módosítás az eredeti szerződésben foglalt Megbízotti kötelezettségeket nem terjeszti ki új
elemre [Kbt. 132. ~ (I) bekezdés c) pont], attól függetlenül, hogy azt közbeszerzések
támogatása, vagy saját teljesítés támogatása vonatkozásában fejti ki.
—
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Mivel a Határozat a Projekt megvalósításának megkezdését követően 2013. július 24-én lépett
hatályba, a Projekt megvalósításának ütemezésére jelentős befolyást gyakoroltak az
Akciótervben megfogalmazottak. Mint az fentebb is szerepel, az Akciótervre tekintettel
Megrendelőnek konzorciumi megállapodást kell kötnie, mely alapján a szerződés eredeti
határideje nem tartható, ezért a felek a szerződés teljesítésének határidejét egyező akarattal
módosítják.
A szerződésben fogait ellenérték a feladat címének módosulása következtében nem változik,
ezért a szerződés gazdasági egyensúlya a Megbízott javára nem változik meg [Kbt. 132. ~ (1)
bekezdés b) pont].
A Határozat 2013. július 24-én lépett batályba, annak tartalma a szerződés megkötésének
időpontjában még nem volt ismert, ezért a szerződés módosítása olyan ok miatt vált
szükségessé, mely a szerződéskötéskor előre nem volt látható. A szerződés módosításának
hiányában Megrendelő nem tudná jogszerűen igénybe venni a továbbra is szükséges
szolgáltatásokat, Megbízó pedig nem tudná teljesíteni azt, ezért a szerződés változatlan
tartalommal nem teljesíthető a Felek részéről, így annak változatlanul hagyása mindkét fél
jogos érdekét sértené. A módosítás továbbá nem határoz meg olyan feltételt, amely ha
szerepelt volna az eredeti közbeszerzési eljárásban, más ajánlattevő részvételét, vagy másik
ajánlat nyertességét lehetővé tette volna. A jelen bekezdésben részletezett okok miatt a Kbt.
132. * (2) bekezdés első fordulatában részletezett felhatalmazásra Figyelemmel a Kbt. 132. ~
(1) bekezdés a) pontjában szereplő feltételt nem kell vizsgálni.
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III. Módosítás
A fenti okok alapján Felek a fent hivatkozott szerződést az alábbiak szerint módosítják:
I.
A szerződés 11.1.3. pontjának eredeti szövege:
„3. fázis: közbeszerzés(ek) támogatása
. Ajánlatok kiértékelésének támogatása
. Kérdések es válaszok kidolgozásának támogatása
. Tárgyalásokon való részvétel, javaslattétel es szakmai véleményezés

“.

Ennek helyébe a következő, a szerződés 11.1.3. pontjának alábbi szövege kerül:
„3. fázis: konzorciumi megállapodás támogatása”
. Konzorciumi egyeztetéseken való részvétel, javaslattétel, szakmai véleményezés
. Kérdések és válaszok kidolgozásának támogatása
II.
A szerződés 111.2. pontjának eredeti szövege:
„2. Felek a szerződést ajelen szerződés felek általi kölcsönös aláírásától számított 6 hónapig
tartó határozott időtartamra kötik”
Ennek helyébe a következő, a szerződés 111.2. pontjának alábbi szövege kerül:
„2. Felek a szerződést a Jelen szerződés felek általi kölcsönös aláírásától számított 8 hónapig
tartó határozott időtartamra kötik”
III.

Záró rendelkezések

Felek egybehangzóan kijelentik, bogy Őket a szerződés módosításából kifolyólag nem érte
kár, továbbá kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érinti.
Felek jelen szerződésmódosítást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződésmódosítás, az eredeti szerződéssel megegyező
módon, 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, I példány
Megbízottat illet.
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Melléklet: A módosítandó szerződés másolati példánya.
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