
Pilisi Parkerdő ZRt. tájékoztatója a szerződés módosításáról (26572/2009) 

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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_________________________________ 
1.a) 
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás Király u. 
4. 
Telefon: 06-26-598-050 Fax: 06-26-397-401 E-mail: titkar@pprt.hu 
1.b) 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Sagem Magyarország Kft., Montevideo u. 
16/a, 
HU-1037 Budapest. E-mail tibor.bartha@sagem.hu. Fax (36-1) 399 10 21. 
2.a) 
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Egységes pénzügyi-
számviteli, 
ügyviteli, szakmai és vezetői információs informatikai rendszer fejlesztése, integrálása, üzembe 
helyezése 
az állami tulajdonú erdészeti társaságoknál, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés, 
paraméterezés, 
adattisztítás és migrálás, felhasználói oktatás, jogszabálykövetés és support tevékenység. 1 darab 
egységes 
pénzügyi-számviteli, ügyviteli, erdőgazdálkodási szakmai és vezetői információs informatikai rendszer 
fejlesztése, integrálása, üzembe helyezése, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés, 
paraméterezés, 
adattisztítás és migrálás, felhasználói oktatás, jogszabálykövetés és support tevékenység. 
2.b) 
A szerződéskötés időpontja: 2008/12/12 (év/hó/nap) 
2.c) 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Egységes pénzügyi-számviteli, 
ügyviteli, 
szakmai és vezetői információs informatikai rendszer fejlesztése, integrálása, üzembe helyezése az 
állami 
tulajdonú erdészeti társaságoknál, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés, paraméterezés, 
adattisztítás 
és migrálás, felhasználói oktatás, jogszabálykövetés és support tevékenység. 1 darab egységes 
pénzügyiszámviteli, 
ügyviteli, erdőgazdálkodási szakmai és vezetői információs informatikai rendszer fejlesztése, 
integrálása, üzembe helyezése, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés, paraméterezés, 
adattisztítás és 
migrálás, felhasználói oktatás, jogszabálykövetés és support tevékenység. 81.352.599,-Ft+ ÁFA 
2.d) 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/05/31 (év/hó/nap) 
3.a) 
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás a Kbt. negyedik fejezete szerint. 
3.b) 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb 
ajánlat 
a következő részszempontok alapján: 1. Az ajánlati ár. Súlyszám: 50. 2. Müszaki tartalom, szakmai 
tartalom 
minösége. Súlyszám: 50. 
3.c)* 
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: A 
hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S 146-196963 



közzétételének napja: 2008/07/30 (év/hó/nap) 
3.d)* 
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg 
a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap) 
3.e)* 
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: A hirdetmény 
száma a 
HL-ben: 2008/S 233-309744 
közzétételének napja: 2008/11/29 (év/hó/nap) 
4.a) 
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem 
4.b) 
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): A 
vállalkozási 
szerződés 2. sz. mellékletét képező „PROJEKT ALAPÍTÓ DOKUMENTUM”-ban a Projekt alapelvek: 
Eredeti szerződéses feltétel 2/22 oldal: 
2. A PFB szerepét a Nemzeti vagyongazdálkodási Tanács (NVT) tölti be. 
Módosítás 2/21 oldal: 
2. A PFB a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) felhatalmazása alapján az MNV Zrt 
vezérigazgatója 
által kijelölt öttagú testület 
Eredeti szerződéses feltétel 
3.1.2 Projektfelügyelő Bizottság (PFB) 
A Felek tudomásul veszik, hogy a PFB szerepét a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tölti be a 
Vagyontörvényben lefektetett irányítási és döntéshozatali előírások szerint. Dönt minden olyan 
kérdésben, 
amely a szerződés módosításával jár. A PFB döntések előkészítésébe bevonja a PIB elnökét és 
alelnökét. 
Módosítás: 
3.1.2 A Felek tudomásul veszik, hogy a PFB dönt minden olyan kérdésben amely nem érinti a 
Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanácsnak a Vagyontörvényben és más jogszabályokban a projekttel 
összefüggésben 
rögzített hatásköreit (például a közbeszerzési szerződés, PAD módosítás). Dönt minden olyan 
szakmai 
kérdésben, amely nem jár a szerződés módosításával. A PFB döntések előkészítésébe bevonja a PIB 
elnökét és alelnökét. 
4.c) 
A módosítás indoka: A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a szerződésmódosítás és kiemelten az 
ellenérték jóváhagyásának jogát fenntartva 5 tagú Projekt Felügyelő Bizottságot hozott létre. Ennek 
megfelelően átalakul a projekt szervezete, a továbbiakban a PFB szerepét nem az NVT tölti be. A 
szerződés 
mellékletét képező Projekt Alapító Dokumentumban a projekt szervezetének változásai átvezetésre 
kerültek, 
kibocsátásra, aláírásra került a PAD v3.0. A szerződés törzsszövege nem változott meg. 
4.d) 
A szerződés módosításának időpontja: 2009/11/11 (év/hó/nap) 
5.)* 
Egyéb információk: 
6.) 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a hirdetmény szövegével egyetért. 
7.) 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/17 (év/hó/nap) 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 


