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A SZERZŐDÉS (RÉSZ)TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
TÁJÉKOZTATÓ 

I. A szerződés alanyai: 
 

- Az Ajánlatkérőként szerződő fél: 

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 

 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. 

- A nyertes ajánlattevőként szerződő fél: 

TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép. V. em. 

II. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. 114. § (1) bekezdése, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

III. Hivatkozás az eljárást megindító felhívásra:  

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének időpontja: 2013. június 25. 

IV. A szerződés tárgya, mennyisége: 
 
1 db Vállalkozási szerződés a TAKT rendszerrel kapcsolatos, keretszerződéses jelleggel történő 
fejlesztési, továbbfejlesztési tevékenység ellátása tárgyában, amelynek keretében Vállalkozó az 
alábbi feladatok elvégzésére köteles: 
 
Megrendelő a keretszerződés alapján jogosult felkérni a Vállalkozót a TAKT rendszerrel 
kapcsolatos fejlesztési, továbbfejlesztési tevékenység elvégzésére a szerződés aláírásától 
számított teljes szerződéses időtartam alatt, azzal, hogy a keretszerződés alapján a TAKT 
rendszerrel kapcsolatos fejlesztési, továbbfejlesztési feladatok ellátására lehívható embernap után 
fizetendő vállalkozói díj Áfa nélküli összege nem haladhatja meg a 15.000.000 Ft, azaz 
tizenötmillió forint összeget. 
A Megrendelő által specifikált konkrét fejlesztési feladat, a feladat teljesítési határideje, a díjazás 
összege tárgyában szerződő felek egyedileg, feladatonként a feladat teljesítésének megkezdését 
megelőzően írásban állapodnak meg a keretszerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

A szerződéskötés időpontja: 2013. augusztus 26. 

V. A szerződés teljesítése: 

A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt?: Igen 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:  

- az 1. számú egyedi megállapodás alapján: 
1. rész: 2014. április hónap 04.napja,  
2. rész: 2014. május hó 15. napja 
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- a 2. számú egyedi megállapodás alapján: 2014. január hónap 13. napja 
- a 3. számú egyedi megállapodás alapján: 2014. május hónap 29. napja 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke:  

- az 1. számú egyedi megállapodás alapján: 
1. Átutalás időpontja: 2014. április hónap 16. napja 

Átutalás összege:5.334.000,- HUF (4.200.000,- Ft+Áfa) 
2. Átutalás időpontja: 2014.május hónap 29. napja 

Átutalás összege: 2.743.200,- HUF (2.160.000,- Ft+Áfa) 
 

- a 2. számú egyedi megállapodás alapján: 
Átutalás időpontja: 2014. január hónap 17. napja 
Átutalás összege:1.828.800,- HUF (1.440.000,- Ft+Áfa)  
 

- a 3. számú egyedi megállapodás alapján: 
Átutalás időpontja: 2014. június hónap 10. napja 
Átutalás összege: 457.200,- HUF (360.000,- Ft+Áfa) 
 
Az 1. 2. és 3. számú egyedi megállapodások alapján ajánlatkérő által mindezidáig 
kifizetett ellenszolgáltatás összértéke: 10.363.200,-HUF (8.160.000,- Ft+Áfa) 

 

Budapest, 2014. augusztus 26. 


