
1

2013. évi Budapesti Vívó Világbajnokság eszközbeszerzései és
kapcsolódó szolgáltatások - szerződés módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/29
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.03.11.
Iktatószám: 3235/2013
CPV Kód: 37400000-2;31642000-8;31620000-8;31500000-1;31710000-6;31711200-5;37421000-5;37482000-0;38400000-9;44300000-3;31154000-0;33193200-1

Ajánlatkérő:
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Teljesítés helye:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Logisztikai
Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
PBT Hungary Vívófelszereléseket Gyártó és
Értékesítő Kft.

Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sportlétesítmények működtetése

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: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Jókai Mór utca 82

Város/Község: Balatonszárszó

Postai irányítószám: 8624

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tamási Zsuzsanna

Telefon: +36 14714146

E-mail: Tamasi.Zsuzsanna@bmsk.hu

Fax: +36 14714290

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsksport.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: PBT Hungary Vívófelszereléseket Gyártó és Értékesítő Kft.

Postai cím: Kálmos u. 22.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1044

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: +36 12306066

E-mail:

Fax: +36 12306066

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): Sportlétesítmények 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
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 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

2013. évi Budapesti Vívó Világbajnokság eszközbeszerzései és kapcsolódó szolgáltatások.

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

x Árubeszerzés

x 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

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Logisztikai Központ,
1151 Budapest, Bogáncs u. 12.

NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/01/21 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

2013. évi Budapesti Vívó Világbajnokság eszközbeszerzései és kapcsolódó szolgáltatások 
elvégzése szállítási szerződés keretében, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
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Szállítási szerződés találatjelző készülékek és tartozékaik, továbbá vívópástok beszerzésére, és
kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak: 31642000-8

31620000-8
31500000-1
31710000-6
31711200-5
37421000-5
37482000-0
38400000-9
44300000-3
31154000-0
33193200-1

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: 103 397 290 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 2013/01/21 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/08/13 (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

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
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x 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

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

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

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

 Meghívásos

 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.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: 2012 /S 187 - 307679

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/29 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14662 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/10/01 (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: 1764 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/13 (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):
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Eredeti szerződés: 
1.1. A szerződés időtartama a szerződés megkötésének napjától 2013. év augusztus hó 13. napjáig 
tart. 
Módosítás: 
1.1. A szerződés időtartama a szerződés megkötésének napjától a szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséig tart. 
Eredeti szerződés: 
1.2. A teljesítés ideje és helye a teljes mennyiség alapján: 
I. ajánlati rész vonatkozásában: (Találatjelző készülékek és tartozékaik, továbbá vívópástok) 
I. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége az I. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre, melynek a határideje: 2013. február 20. 
Szállító kötelezettsége a Megrendelő által kiválasztott termékek szállítása a Kadet – Junior Európa 
Bajnokság helyszínére, és a további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe 
helyezés, üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Kadet – Junior Európa Bajnokságon (2013. február 26. 
-2013. március 07. között) 2 fő által 13 napon keresztül. A 13 napon belül, a verseny helyszínére 
történő szállításra és a szerelésre a verseny előtt 3 nap áll rendelkezésre a Szállítónak. 
Szállító kötelezettsége az eszközök/ termékek szétszerelése és visszaszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre (melyre 1 nap (14. nap) áll 
rendelkezésre a megfelelő létszámmal), melynek a határideje: 2013. március 08. 
II. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége a II. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12 címre, melynek határideje: 2013. július 15. 
Szállító kötelezettsége a Megrendelő által kiválasztott termékek szállítása a Világbajnokság 
helyszínére (Budapest) kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe helyezés, 
üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Világbajnokságon (2013. augusztus 05.-2013. augusztus 12. 
között) 4 fő által 10 napon keresztül. 
A 10 napon belül, a verseny helyszínére történő szállításra és a szerelésre a verseny előtt 2 nap áll 
rendelkezésre a Szállítónak. 
Szállító kötelezettsége az eszközök/ termékek szétszerelése és visszaszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre (melyre 1 nap (11. nap) áll 
rendelkezésre a megfelelő létszámmal), melynek határideje: 2013. augusztus 13. 
II. ajánlati rész vonatkozásában: (Vívódobok és kábelek, továbbá hitelesítőeszközök) 
I. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége az I. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre, melynek határideje 2013. február 20 - a. 
Szállító kötelezettsége a Megrendelő által kiválasztott termékek szállítása a Kadet – Junior Európa 
Bajnokság helyszínére (Budapest) és a további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, 
üzembe helyezés, üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Kadet – Junior Európa Bajnokságon (2013. 
február 26. -2013. március 07. között) 1 fő által 13 napon keresztül. A 13 napon belül, a verseny 
helyszínére történő szállításra és a szerelésre a verseny előtt 3 nap áll rendelkezésre a Szállítónak. 
Szállító kötelezettsége az eszközök/ termékek szétszerelése és visszaszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre (melyre 1 nap (14. nap) áll 
rendelkezésre a megfelelő létszámmal), melynek határideje: 2013. március 08. 
II. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége a II. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a BMSK Zrt.
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Logisztikai Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12 címre, melynek határideje: 2013. július 15. 
Szállító kötelezettsége a Megrendelő által kiválasztott termékek szállítása a Világbajnokság 
helyszínére (Budapest), és a további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe 
helyezés, üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Világbajnokságon (2013. augusztus 05.-2013. 
augusztus 12. között) 1 fő által 10 napon keresztül. 
A 10 napon belül, a verseny helyszínére történő szállításra és a szerelésre a verseny előtt 2 nap áll 
rendelkezésre a Szállítónak. 
Szállító kötelezettsége az eszközök/ termékek szétszerelése és visszaszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre (melyre 1 nap (11. nap) áll 
rendelkezésre a megfelelő létszámmal), melynek határideje: 2013. augusztus 13. 
A Megrendelő az eszközök/termékek leszállítása tekintetében előteljesítést elfogad, de a Szállító az 
előteljesítésre csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult. 
A kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a Szállító ajánlatában az alkalmasság igazolására bemutatott 
szakemberekkel köteles ellátni, kivéve a szállítást. 
Módosítás: 
1.2. A teljesítés ideje és helye a teljes mennyiség alapján: 
I. ajánlati rész vonatkozásában: (Találatjelző készülékek és tartozékaik, továbbá vívópástok) 
I. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége az I. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a Kadet – Junior 
Európa Bajnokság, valamint a Gerevich-Kovács-Kárpáti Grand Prix férfi kard világkupa verseny 
helyszínére, azaz az Angyalföldi Sportcentrum 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4. címre, melynek a 
határideje: 2013. február 21. 
Szállító kötelezettsége további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe helyezés, 
üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Kadet – Junior Európa Bajnokságon (2013. február 26. -2013. 
március 07. között) 2 fő által 15 napon keresztül. A 15 napon belül, a verseny helyszínére történő 
szállításra és a szerelésre a verseny előtt 5 nap áll rendelkezésre a Szállítónak. 
Szállító kötelezettsége további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe helyezés, 
üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Gerevich-Kovács-Kárpáti Grand Prix férfi kard világkupán (2013. 
március 9. -2013. március 10. között) 2 fő által 2 napon keresztül. 
Szállító kötelezettsége a fenti két versenyt követően az eszközök/ termékek szétszerelése és 
elszállítása a BMSK Zrt. Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre, melynek a 
határideje: 2013. március 11. 
II. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége a II. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12 címre, melynek határideje: 2013. július 15. 
Szállító kötelezettsége a Megrendelő által kiválasztott termékek szállítása a Világbajnokság 
helyszínére (Budapest), valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe helyezés, 
üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Világbajnokságon 4 fő által 13 napon keresztül. 
A 13 napon belül, a Szállító köteles a verseny kezdési időpontja előtt 5 nappal az 
eszközöket/termékeket a verseny helyszínére szállítani és a verseny kezdetéig összeszerelni. 
Szállító kötelezettsége az eszközök/ termékek szétszerelése és visszaszállítása a BMSK Zrt. 
Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre, a verseny utáni 2 napon belül. 
II. ajánlati rész vonatkozásában: (Vívódobok és kábelek, továbbá hitelesítőeszközök) 
I. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége az I. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a Kadet – Junior 
Európa Bajnokság, valamint a Gerevich-Kovács-Kárpáti Grand Prix férfi kard világkupa verseny
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helyszínére, azaz az Angyalföldi Sportcentrum 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4. címre, melynek a
határideje: 2013. február 21. 
Szállító kötelezettsége további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe helyezés,
üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Kadet – Junior Európa Bajnokságon (2013. február 26. -2013.
március 07. között) 2 fő által 15 napon keresztül. A 15 napon belül, a verseny helyszínére történő
szállításra és a szerelésre a verseny előtt 5 nap áll rendelkezésre a Szállítónak. 
Szállító kötelezettsége további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe helyezés,
üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Gerevich-Kovács-Kárpáti Grand Prix férfi kard világkupán (2013.
március 9. -2013. március 10. között) 2 fő által 2 napon keresztül. 
Szállító kötelezettsége a fenti két versenyt követően az eszközök/ termékek szétszerelése és
elszállítása a BMSK Zrt. Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre, melynek a
határideje: 2013. március 11. 
 
II. ütem vonatkozásában: 
Szállító kötelezettsége a II. ütemben megrendelt teljes mennyiség leszállítása a BMSK Zrt.
Logisztikai Központ, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12 címre, melynek határideje: 2013. július 15. 
Szállító kötelezettsége a Megrendelő által kiválasztott termékek szállítása a Világbajnokság
helyszínére (Budapest), és a további kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (szerelés, üzembe
helyezés, üzemeltetés, műszaki felügyelet) a Világbajnokságon 1 fő által 13 napon keresztül. 
A 13 napon belül, a Szállító köteles a verseny kezdési időpontja előtt 5 nappal az
eszközöket/termékeket a verseny helyszínére szállítani és a verseny kezdetéig összeszerelni. 
Szállító kötelezettsége az eszközök/ termékek szétszerelése és visszaszállítása a BMSK Zrt.
Logisztikai Központba, 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. címre, a verseny utáni két napon belül. 
A Megrendelő az eszközök/termékek leszállítása tekintetében előteljesítést elfogad, de a Szállító az
előteljesítésre csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult. 
A kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a Szállító ajánlatában az alkalmasság igazolására bemutatott
szakemberekkel köteles ellátni, kivéve a szállítást. 
 
Eredeti szerződés: 
3.1. A Szállító köteles az eszközöket/termékeket jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
időpontig a Megrendelőnek leszállítani; valamint jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
időintervallumon belül a Szállító vállalja a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a szakemberek által,
továbbá vállalja, hogy az eszközöket/termékeket a Megrendelő utasításai alapján legkésőbb 2013.
év augusztus hó 13. napig leszereli. 
Módosítás: 
3.1. A Szállító köteles az eszközöket/termékeket jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
időpontig a Megrendelőnek leszállítani; valamint jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
időintervallumon belül a Szállító vállalja a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a szakemberek által,
továbbá vállalja, hogy az eszközöket/termékeket a Megrendelő utasításai alapján az 1. pontban
meghatározott határidőkig leszereli.

IV.1.3) A módosítás indoka:

2013. évi Felnőtt Világbajnokság megrendezésének időpontja bizonytalan, továbbá a FIE előírása 
alapján az elektromos találatjelzők, a pástok, stb. építését a versenyt megelőző ötödik napon kell 
megkezdeni, ezáltal biztosítva a rendezvény előtti műszaki próbaüzemet.A szerződés Grand Prix 
férfi kard világkupával történő kiegészítését az indokolja, hogy az eszközök a felnőtt VB előtt a FIE
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előírásainak megfelelő módon és mértékben kipróbálásra kerülhessenek.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/02/18 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

A hirdetmény II.3) "szerződés időtartama vagy a befejezés határideje" pontjában rögzített befejezés
időpontja (2013. augusztus 13.) tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítéséig tart.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/05 (év/hó/nap)
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