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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: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Postai cím: Zsolnay Vilmos utca 37.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bocz Tamás
Telefon: +36 72500364
E-mail: bocz.tamas@zsn.hu
Fax: +36 72212997
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsokkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: VISIT PÉCS 2014 KONZORCIUM
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Postai cím: Móré Fülöp u. 33.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
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 x
Egyéb
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): Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
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
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Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Értékes Pécs - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó
interaktív mobilapplikáció készítése
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
NUTS-kód HU231
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/07/31 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Értékes Pécs - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó
interaktív mobilapplikáció készítése
Mennyisége:
Az Értékes Pécs projekt marketing tevékenységének célja, hogy fejlessze Pécs város turisztikai
potenciálját ennek érdekében szükséges a már meglévő VisitPécs alkalmazás továbbfejlesztése,
az alábbiak alapján:
1. Külső túraútvonalakat tartalmaz:
- 5 féle túraútvonalat kínál audioguide rendszerrel, több nyelven (a túraútvonalak részletes
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leírását a feladatelírás tartalmazza)
- A túraútvonalak mentén lévő nevezettségekről részletes információt tartalmaz (kép- hangvideó anyag)
- Turisták számára releváns információkat és szolgáltatásokat tartalmaz Pécs város
vonatkozásában
- Alkalmas programajánlókra
- Kiemelt információkat kezel (hírek, cikkek, hónap műtárgya)
- Tartalmazza a városi bicikliútvonalakat és helyi buszközlekedési útvonalakat is
2. A kiállításokhoz kapcsolódó belső vezetéseket tartalmaznak:
- Az Értékes Pécs kiállításait feldolgozza tematikus tárlatvezetésekként.
- Támogatja a múzeumpedagógiai foglalkozásokat
- Kvízek, játékos ismeretszerzésre alkalmas
A mobilapplikáció letöltése ingyenes, csakúgy, mint az alapfunkciók használata, azonban az
Értékes Pécs projekt keretében létrehozott tárlatvezetésekhez való hozzáférés, csak
jegyvásárlással lehetséges (a jegyen olvasható QR kóddal válik lehetővé a belépés).
A jegy mellé kapott kiadványon megtalálható a QR kód. Egy okostelefon, valamint a városi
ingyenesen használható wifi rendszer segítségével a látogatók interaktív térképhez jutnak, mely
nem csak az 5 helyszín, hanem az őket összekötő útvonalak mentén található érdekességekről,
programlehetőségekről is beszámol. Összesen 15 000 darab nyomtatott térkép kerül
beszerzésre, mely tartalmazza a QR kódokat és a 4 alternatív városi útvonaltervet. A
fennmaradó 1 útvonal pedig egy úgynevezett „belső útvonal” lesz, mely a projektben résztvevő
kiállításokat/épületeket ismerteti a műtárgyak mellé helyezett QR kóddal.
A 15 000 darabból 7500 magyar és angol nyelvű, míg 7500 német és horvát. A Vállalkozó feladata
a szöveg (Megrendelővel közösen) és a fotók összeállítása, a nyomtatott kiadvány tervezése és
az okostelefonra letölthető összeállítások elkészítése, a fordítás, továbbá a webtárhely bérlése
4 évre.
A mobilapplikáció, mely a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Irány Pécs Kft., és az Értékes
Pécs arculati előírásainak (a felhasználandó arculati elemek átadásra kerülnek) megfelelően
készül alkalmas lesz:
- Fotók, videók, hanganyagok lejátszására
- Műtárgy-információkra multimédia tartalommal
- Kvízek, múzeumpedagógiai játékokra
- Egyedi információs oldalakra
- Útvonaltervek bemutatására, lejátszására
- GPS alapú helymeghatározásra
Az applikáció IOS, Windows phone és Android kompatibilis. A különféle platformra készített
alkalmazás fő feladata a felhasználó előre összeállított túrán való kalauzolása, térkép
segítségével (a felhasználó -e kapcsán kerül kapcsolatba a programmal). Az applikációnak
letöltést követően offline üzemmódban is működnie kell.
A mobilapplikációkon lévő tartalmak és a létrejövő alkalmazások jogai a ZSÖK Nkft. számára
ingyenesen átadásra kerülnek.
A Vállalkozó feladata a dokumentáció mellékletét képező térképen megjelölt helyszínekhez
kapcsolódó tartalom, hang, videó, fotó dokumentáció elkészítés: magyar, angol, német,
szerb-horvát nyelven.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72421000-7

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: 7890000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/09/30 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/09/30 (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
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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
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
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
x 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
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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 A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/02/05 (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: 6471 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/16 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
A végleges verzió elkészítésének határideje 2014. szeptember 30. napja.
Módosított szerződéses feltétel:
A végleges verzió elkészítésének határideje 2014. december 10. napja.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződő Felek a 2014. március 25. napján megkötött Vállalkozási szerződésükben foglalt
teljesítési véghatáridőt a 2014. június 31. napján megkötött 1. sz. szerződésmódosításuk
keretében 2014. május 31. napjáról 2014. szeptember 31. napjára módosították.
Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó a 2014. július 31. napján megkötött 1. sz.
szerződésmódosításuk keretében meghatározott teljesítési véghatáridő módosítását
kezdeményezte az alábbi indokok alapján:
Vállalkozó 2014. szeptember 15. napján kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a
mobilapplikáció az Irány Pécs Kft-vel együttműködve valósítható meg. Vállalkozó előadta, hogy
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tudomása szerint az előzetesen megküldött anyagok feltöltése technikai akadályokba ütközött,
ennek megfelelően kérte Megrendelőt, hogy kérjen tájékoztatást az irány Pécs Kft-től a
lektorálási és feltöltési feladatok időbeni ütemezése tárgyában, tekintettel arra, hogy ők
egymással nem állnak jogviszonyban.
Megrendelő ennek megfelelően megkereste az Irány Pécs Kft-t, hogy minél előbb megadhassa a
szükséges tájékoztatást.
Az Irány Pécs kft. válaszlevelében előadta, hogy az informatikai - ún. Destour - rendszer
inkompatibilitási problémái akadályozták a feltöltést és e tárgykörben egyeztetéseket
folytattak a fejlesztőkkel. Előadták továbbá, hogy a folyamatos előrehaladásnak és Pécs város
számára minden tekintetben elfogadható TDM tartalmak kialakításának következtében a teljes
körű feltöltést december 10. napjáig tudják teljesíteni.
Megrendelő a tájékoztatás szerint haladéktalanul értesítette Vállalkozót a feladatok
ütemezéséről, amely következtében Vállalkozó kérte, hogy a Vállalkozási szerződés
véghatáridejét a tartalom feltöltésének megfelelően 2014. december 10. napjára módosítsák.
Tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás indoka egyik félnek sem felróható, hanem
jogviszonyon kívülálló érdekkörben felmerült okra vezethető vissza és Vállalkozó az
együttműködés tekintetében úgy járt el,ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a
szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek a szerződéskötés
időpontjában nem voltak előreláthatóak, és amelyekre Vállalkozónak ráhatása nem volt, így a
2014. július 31. napján megkötött 1. sz. szerződésmódosítás szerinti teljesítési határidő
módosítása indokolt.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/12/08 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
VISIT PÉCS 2014 Konzorcium (7623 Pécs, Móré Fülöp u. 33.) tagok:
MarkCon Informatikai Kft. (7623 Pécs, Móré Fülöp utca 33.)
HPM Group Bt. (7754 Bóly, Liszt. F. u. 14.)
HPM Design Kft. (7754 Bóly, Liszt. F. u. 14.)
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél elfogadta a szerződés módosítását.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/28 (év/hó/nap)

8

