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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:
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Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: -
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. és LE-KO Önkormányzati
Közszolgáltató és Építőipari Kft.
Postai cím: Kossuth Lajos u. 9-11. és Béke u. 40.
Város/Község: Zalaegerszeg és Lenti
Postai irányítószám: 8900 és 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x



Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés
Ferenc Rendelőintézet revitalizácójával - építési beruházás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás



xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
8960 Lenti, Kossuth u. 10.
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/12/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a
Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával - építési beruházás vállalkozási
szerződés keretében
Mennyisége: Az építmény megnevezése: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézet
Az építmény műszaki adatai: helyszínrajzi száma: 992; alapterülete: 1.525 m2, telek
területe: 6.078 m2; övezeti besorolás: TV-017; tervezett beépítettség: 29,77 % ;
tervezett zöldfelületi fedettség: 43,8 %; tervezett építmény magasság: nem változik;
bruttó szintterületi mutató: nem változik.
Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve
környezeti tényezők:
A kivitelezés a Rendelőintézet működésétől időben nem különül el, ezért a felújítási
munkák a Rendelőintézet folyamatos működését nem zavarhatják/akadályozhatják.
Az épület felújítása három szakaszban valósul me:I. új épület + nyaktag
tetőszerkezeteII. régi épület keleti (jobb) oldalaIII. nyaktag földszintje és a régi
épület nyugati (bal) oldalaA folyamatos működés miatt különös tekintettel kell lenni
a Rendelőintézet dolgozóinak és a szolgáltatások igénybe vevőinek biztonságára
és egészségére. Az átalakítással érintett közművek esetén (áram, víz, gáz, fűtés)
a folyamatos használhatóságot biztosítani kell. Az épületből a víz- és villamos
energia-vételi lehetőség a kivitelezés ideje alatt biztosított, azonban a kivitelezési
munkák miatt felmerülő költségek a kivitelezőt terhelik.A nyertes ajánlattevő



feladata a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök (orvostechnológia, bútor,
informatika, stb.) beépítésének összehangolása, melynek keretében a nyertes
ajánlattevőnek együtt kell működnie az eszközök beszállítójával az Ajánlatkérővel
egyeztetett módon.
A nyertes ajánlattevő a régi épület keleti (jobb) oldala kivitelezése során
„A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című a NYDOP
-5.1.1/A-2008-0020 számú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás
nyertes ajánlattevőjével, kivitelezőjével köteles összehangolni a kiviteli munkákat
Ajánlatkérő igényei és utasításai szerint, illetve Ajánlatkérővel egyeztetett módon.
Az ajánlati dokumentációban és a jogerős engedélyezési tervdokumentációban,
valamint a kiviteli tervdokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További
tárgyak:

45262700-8
45111100-9
45262650-2
45310000-3
45421100-5
45223300-9
45233227-6
45443000-4
45261400-8
45261213-0
45421146-9
45321000-3
45350000-5
45343200-5
45331200-8
45262690-4
45313100-5

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 256.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (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: 2010/12/31
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (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 közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
xHirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/07/27 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15011 / 2009 (KÉ-szám/évszám)



III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/08 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28282 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
1./ Eredeti szerződéses feltétel: 1. „új épület” + nyaktag tetőszerkezete + pinceszint -
teljesítési határidő: 2010. július 31.
2. „régi” épület Keleti (jobb) oldala - teljesítési határidő: 2010. október 31.
3. nyaktag földszintje és a „régi” épület Nyugati (bal) oldala + pinceszint - teljesítési
határidő: 2010. december 31.
Módosítás: 1. „új épület” - teljesítési határidő: 2010. július 31.
2. nyaktag és a „régi” épület Nyugati (bal) oldala + pinceszint + a „régi” épületen a
napkollektorok - teljesítési határidő: 2010. szeptember 30.
3. „régi” épület Keleti (jobb) oldal földszintje és az alatta lévő szervizfolyosó -
teljesítési határidő: 2010. december 31.
2./ Eredeti szerződéses feltétel: parkoló kialakítás (mindkét területen) 10 cm vastag
0/50 mm méretű zúzottkő és 20 cm vastag 80/100 mm méretű zúzottkő terítésű
pályaszerkezettel, kiemelt szegéllyel.
Módosítás: A 999/8 hrsz-ú ingatlanon meglévő déli parkoló a jelenlegi állapotában
lesz meghagyva. A 991/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő nyugati parkoló közlekedési
sávja 25 cm vastag homokos kavicságy, 15 cm vastag hidraulikus kötőanyag (Ckt-4)
és 4 cm AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteggel kialakított pályaszerkezettel; a parkoló
állások 35 cm vastag homokos kavicságy, 5 cm vastag zúzott homok és 8 cm térkő
burkolattal kialakított pályaszerkezettel; kiemelt és süllyesztett szegéllyel készül.
3./ Az eredeti szerződésben nem szereplő többletmunkák:
3.1. Épületgépészeti csövek eltakarása gipszkartonnal
3.2. „Új épület” fémlemez fedésénél szellőzők és rögzítők elhelyezése
4./ Az eredeti szerződésben szereplő, de a kivitelezés során elmaradó munkák:
4.1. 3. jelű út elhagyása, mely az 1. jelű belső sürgősségi utat köti össze az 1.
jelű vegyes használatú úttal rétegrendje: 20 cm vastag homokos kavicságy, 15 cm
vastag hidraulikus kötőanyag (Ckt-4) és AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg.
4.2. 2. jelű út elhagyása, melynek rétegrendje: 20 cm vastag homokos kavicságy, 15
cm vastag hidraulikus kötőanyag (Ckt-4) és AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg.
4.3. Az útterv és a kertészeti tervek közötti ellentmondásokból adódóan el nem
végezhető munkák: Az úttervbben az épület D-i bejáratánál az „új épület” és
a „nyaktag” közötti folyosó külső akadálymentes bejutáshoz aszfaltburkolatú
mentőbejárat kerül megépítésre.



5./ Eredeti műszaki tartalom: A nyugati oldali járda meglévő-megmaradó, a keleti és
déli járda térkövezett, a „régi épület” déli oldala térkövezett járda.
Módosítás: Az „új épület” nyugati oldalán lévő járdát térkövezésére kerül sor a „régi
épület” déli oldalának keleti része helyett.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1./ A jogszabályi rendelkezések hiányából eredő eszközbeszerzése késedelme miatt
a vállalkozó szerződés teljesítési határidejét 3 hónappal meg kellett hosszabbítani,
melyet a felek 1. sz. szerződésmódosítás keretében rögzítettek. Ezen okból
kifolyólag az építkezés belenyúlik a téli fűtési szezonba.
Ahhoz, hogy az épület adott részeinek (ütemeinek) üzemeltethetősége, azaz a
szakrendelések ellátásának folyamatos működtetése biztosított legyen, a korábban
a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott egyes ütemeket fel kell
cserélni.
Az ütemek megváltoztatását a gépészeti szerelési munkák is indokolják. Az
eredetileg betervezett ütemezés szerint a III. ütem kivitelezési munkái téli
időszakban készülnének, miközben a már elkészülő két épületrész (I. és II.
ütem) meleg-, hidegvíz ellátásának, hűtés-fűtésének, szellőztetésének és a
szennyvízhálózatának működnie kell. Tehát az ütemezést úgy kell módosítani,
hogy a már elkészült két épületrészben a szakrendelések ellátására biztosított
legyen. Ez úgy lehetséges, hogy a téli szezon előtt az új épületben, a nyaktagban,
a „régi” épület Nyugati (bal) oldali részében, és az alatta lévő pinceszinten az
épületgépészeti szerelési munkák, valamint a napkollektorok elhelyezése és a
hozzájuk kapcsolódó szerelési munkák elkészülnek és ezeknél az épületrészeknél
a meleg-, hidegvíz ellátás, hűtés-fűtés, szellőztetés és a szennyvízhálózat teljes
mértékben üzekész állapotba kerül. Ha a felújítás az eredeti ütemezés szerint
folytatódna, akkor a fűtési szezon alatt a fűtést nem lehetne biztosítani, mert
a „régi” épület Nyugati (bal) oldali részében meglévő régi fűtési rendszert nem
lehet összekapcsolni az újonnan kiépítendő fűtési rendszerrel. Ha a „régi” épület
Keleti (jobb) oldali része készül az utolsó ütemben, akkor a gépészeti rendszert
folytatólagosan lehet kiépíteni a régi épületrészben.
A „régi” épületrész emeletén „A fogyatékokkal élők nappali ellátása a Lenti
kistérségben” című pályázat keretében Fogyatékos Személyek Nappali Integrált
Intézetét alakítjuk ki. Az építési kivitelezési munkák várhatóan 2010. szeptemberben
indulnak. Amennyiben a „régi” épület K-i (jobb oldali) részének földszintjén az eredeti
ütemezés szerint folytatnánk a kivitelezési munkákat, akkor az emeleten ebben az
időszakban még ott üzemelő szakrendelések nem tudnak zavartalanul működni az
építési munkákból fakadó por-, zajhatások és rezgések következtében.
2./ A Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionáis Igazgatóság
Zala Megyei Kirendeltsége által a Szakorvosi Rendelőintézet módosított építési
engedélyéhez kiadott ND/KA/A/NS/2933/1/2009. számú szakhatósági állásfoglalása
az alábbiakat tartalmazza: „A jelenlegi rendezetlen parkolási rendet javítani kell oly
módon, hogy a látogatók számára kulturált, az OTÉK szerinti parkolószám álljon
rendelkezésre és az esetleges árufeltöltést az ingatlanon belül kell megoldani.”
A közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján a 999/8 hrsz-ú ingatlanon meglévő
déli parkoló és a 991/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő nyugati parkoló zúzottkő terítéssel
készülne, de a közlekedési hatóság állásfoglalását figyelembe véve és annak
érdekében, hogy műszakilag megfelelő parkoló jöjjön létre, továbbá figyelemmel



arra, hogy a vállalkozói díj ne változzon, a Megrendelő kizárólag a nyugati parkoló
jobb minőségi felújítása mellett döntött.
A kivitelezési munkálatok lebonyolítása érdekében a 991/2 hrsz-ú ingatlanon a
meglévő nyugati parkoló helyén került kialakításra a felvonulási terület. Ez a parkoló
az I. ütemben készülú „Új épület”-től nyugatra helyezkedik el. Az szélsőséges
időjárási körülmények a lehullott nagy mennyiségű csapadék, valamint a nappali és
éjszakai napszakok közötti nagy hőmérsékletingadozás következtében a meglévő
parkoló nagymértékben károsodott. A felvonulási területen tárolt építési anyagok,
nagy súlyú szállító járművek és rakodó gépek miatt a parkoló meglévő kőzúzalékos
burkolata több helyen megsüllyedt, megrongálódott.
Annak érdekében, hogy a 991/2 hrsz-ú ingatlanon lévő nyugati parkolónál
kialakult meglehetősen rossz állapot megszűnjön, és hasonló a későbbiekben sem
következhessen be, az érintett parkoló közlekedési sávját megerősített alapzatú
aszfaltburkolattal kell, valamint a parkoló állásokat megerősített alapzatú térkő
burkolattal kell kialakítani.
A 991/2 hrsz-ú ingatlanon aszfaltburkolatú bekötőút készül az érintett nyugati
parkoló mellett. Azért, hogy egy egységes, esztétikus környezet és megfelelően
használható parkoló alakuljon ki a 991/2 hrsz-ú ingatalnon lévő nyugati parkolót
célszerű aszfaltburkolatos és térkőburkolatos megoldással felújítani. (A 999/8 hrsz-ú
ingatlanon lévő parkoló jelenleg is használható és állapota megfelelő.)
3.1./ ÁNTSZ előírás alapján a Rendelőintézetben a helyiségeket úgy kell kialakítani,
hogy mosható (fertőtleníthető) felületek és hozzá nem férhető zugoktól mentes
kialakításúak legyenek.
Az épületgépészeti csövek a Rendelőintézet helyiségeiben vízszintesen és
függőlegesen futnak. A csövek elhelyezésének következtében olyan zugok
keletkeztek, amely takarítása nem lehetséges, valamint a csővezetékeket
szigeteléssel kellett ellátni, melyek nem minősül mosható felületnek. Abban
az esetben, ha az ÁNTSZ előírások nem teljesülnek az épület nem kap
használatbavételi engedélyt. Azért, hogy az építési munka a megadott határidőben
befejeződjön és használatbavételi engedélyhez hozzájáruljon az ÁNTSZ az
elhelyezett gépészeti csöveket gipszkartonnal kell elburkolni, melyet mosható
falfestékkel kell ellátni.
3.2./ A kiviteli tervben nincs megoldva az „új épület” fémlemez fedésének a
párakiszellőztetése és a fémlemez fedés megfelelő rögzítése.
A párakiszellőztetés hiányában a kicsapódó pára az épület szerkezeteit károsítaná.
A tetőszerkezet párakiszellőzésének biztosítására szellőző rácsokat kell elhelyezni
a fémlemez burkolatú attika fal felső részén, valamint a gépészeti berendezéseket
szegélyező fémlemez burkolatú függőleges felület tetejénél.
Ha a fémlemez fedés nincs megfelelően rögzítve, akkor a fémlemezek
eldeformálódnak és hézagok keletkeznek, amelyeket át a fedés alá jut a víz és az
épület használhatósága nem lesz megfelelő.
A terv szerinti kialakítás szerint a ferde és a függőleges fémlemezek egymásba
korcolva kapcsolódnak össze, ez nem biztosít megfelelő kapcsolatot a lemezek
között. Az előírt lemezkapcsolatok kialakítása merevítő lemez beépítését teszi
szükségessé.
4.1./ Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. egy három áramkörös szabadtéri
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március 12. napján került sor. Az elosztószekrény arra a területre lett telepítve,
ahova a 3. jelű út nyomvonala volt tervezve.
Az elosztószekrény több ingatlan elektromos ellátását biztosítja, ezért annak
áthelyezése az útépítés időpontjáig nem lehetséges, így az utat a terv szerinti
helyen nem lehet megépíteni. Hely hiányában a tervezettől eltérő nyomvonalon sem
építhető meg a 3. jelű út.
Az építési engedélyben nem szerepel a 3. jelű út kialakítása. A kiviteli terv készítése
során megtervezésre került a 3. jelű út, mely az 1. jelű belső sürgősségi utat köti
össze az 1. jelű vegyes használatú úttal; rétegrendje: 20 cm vastag homokos
kavicságy, 15 cm vastag hidraulikus kötőanyag (Ckt-4) és AC-11 hengerelt aszfalt
kopóréteg.
Az út elhagyása a sürgősségi betegszállítást nem akadályozza, mert az az eredeti
terv szerint is a belső sürgősségi úton zajlik.
4.2./ Az építési engedélyben a 2. jelű vegyes használatú út meglévő beton burkolat
meghagyásával szerepel. A kiviteli tervben a 2. jelű vegyes használatú út a 3. jelű
úttal azonos szerkezettel került megtervezésre és ugyancsak az 1. jelű vegyes
használatú úthoz csatlakozik.
A 2. jelű vegyes használatú út a gázfogadó épület megközelítésére szolgál. A
kivitelezés megkezdését követően és a munkák előrehaladtával derült arra fény,
hogy az út ezen funkcióját a meglévő beton burkolat meghagyásával is alkalmas
ellátni, ezért a 3. jelű út elhagyása esetén a 2. jelű vegyes használatú út átépítése is
szükségtelen.
4.3./ A külső munkák kitűzése során kiderült, hogy az út és kertészeti kiviteli tervek
ellentmondásban vannak egymással. A kertészeti tervben az épület D-i bejáratánál
a „új épület” és a „nyaktag” közötti folyosó külső akadálymentes bejutáshoz rámpa
van tervezve. Az útterben az épület D-i bejáratánál a „új épület” és a „nyaktag”
közötti folyosó külső akadálymentes benyújtáshoz aszfaltburkolatú mentőbejárat van
tervezve. A két eltérő megoldás mindegyike szerepel a kiviteli tervben és az ahhoz
tartozó költségvetésekben, de csak egyik valósítható meg.
Az épület használhatóságát az útterv szerinti kialakítás jobban biztosítja, ezért a
Megrendelő az útterv szerinti bejáratot kívánja megépíttetni.
5./ Az „új épület” nyugati oldalán a meglévő járda több helyen fel lett bontva
az új szennyvízvezeték kiépítése miatt. Annak érdekébe, hogy műszakilag és
esztétikailag egységesebb járda jöjjön létre, valamint figyelembe véve azt, hogy a
vállalkozói díj ne változzon az „új épület” nyugati oldalán lévő járdát térköveztetné
le a Megrendelő a „régi épület” déli oldalának keleti része helyett. A közbeszerzési
eljárás dokumentumaiban a nyugati oldali járda meglévő-megmaradóként, míg
a keleti és déli járda térkövezettként, a „régi épület” déli oldalán a közbeszerzési
eljárás dokumentumaiban térkövezett járda szerepel, jelenlegi állapotában ez a
járdaszakasz aszfaltburkolatú.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/07/21 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért jelen hirdetményben
foglaltakkal.
V.3)



E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/28 (év/hó/nap)


