
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM 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______________
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 revitalizációjával - 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: 2010/12/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés
Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával - építési beruházás vállalkozási szerződés
keretében
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 meg: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: 2010/09/30
(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):
A megkötött vállalkozási szerződés 5.3. pontja
„5.3. A műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje:
I. ütem teljesítésének részhatárideje: 2010. április 30.
II. ütem teljesítésének részhatárideje: 2010. július 31.
III. ütem teljesítésének részhatárideje, azaz véghatáridő: 2010. szeptember 30.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A vállalkozási szerződés módosított 5.3. pontja
„5.3. A műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje:
I. ütem teljesítésének részhatárideje: 2010. július 31.
II. ütem teljesítésének részhatárideje: 2010. október 31.
III. ütem teljesítésének részhatárideje, azaz véghatáridő: 2010. december 31.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Megrendelő 2010. február 10-i képviselő-testületi ülésén döntött „Az emeltszintű
járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc
Rendelőintézet revitalizációjával - orvosi eszközök és bútorok, berendezések
beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításának elhalasztásáról arra való tekintettel, hogy a közösségi
eljárásrendben a közbeszerzési eljárásokat csak elektronikus úton lehet lefolytatni
a külön jogszabályban meghatározottak szerint. Tekintettel arra, hogy ez a külön
jogszabály még nem került megalkotásra, így Megrendelő és a Vállalkozó közötti
vállalkozási szerződés módosítására kényszerült az alábbi okok miatt:
A Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés 5.3. pontjában felsorolásra kerültek a
műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határidői. A szerződés szerint az I.
ütem teljesítésének részhatárideje: 2010. április 30.
A kivitelező a II. ütemben lévő munkálatokat akkor tudja megkezdeni, ha az
épületrész munkaterület átadása megtörténik, vagyis onnan a szakrendelések
kiköltöznek.
A jogszabályi rendelkezések hiányából eredő eszközbeszerzés késedelme miatt
az I. ütemben elkészülő épületrészbe 2010. április 30-ig nem tudnak teljes körűen
visszaköltözni a szakrendelések az alábbi okok miatt:
Az I. ütem munkaterületének átadásakor (új épületrész) az új épületrészben lévő
szakrendelések átköltöztek a régi épületrészbe (II. és III. ütem), így a bútorok



egy része, illetve az új eszközbeszerzés miatt a már rossz állapotban lévő gépek
selejtezésre kerültek. Így egyes rendelések esetén a visszaköltözéshez nem
lesznek meg az adott technikai feltételek. A Rendelőintézet folyamatos és zavartalan
működéséhez így ezeknek a szakrendeléseknek az új eszközök leszállításáig
továbbra is az átmeneti helyükön kell maradniuk. Ebből eredően pedig a II. ütemben
lévő munkálatokat a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben rögzített határidőben
nem tudja megkezdeni, mivel a Megrendelő a II. ütem szerinti munkaterületet
határidőn belül nem tudja kivitelező részére átadni.
Természetesen a Megrendelő megvizsgálta annak lehetőségét is, hogy mi lenne,
ha a meglévő, régi eszközállomány kerülne beépítésre az újonnan felújított
épületrészbe. Ennek következtében a felújított épületrészben előre nem látható
többlet kiadások keletkeznének, hiszen a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
során azzal számolt a Megrendelő és ennek megfelelően a Vállalkozó is, hogy az
új berendezések egyből már a felújított épületrészbe kerülnének. Amennyiben ez
nem így történne tekintettel arra, hogy a régi eszközöknél a gépészeti, villamossági
igények nem feltétlenül azonosak az új eszközök gépészeti igényeivel, így az
előzetesen tervezett költségekhez új költségek merülhetnek fel (pl. a régi fogászati
kezelőszékek/egységek átköltöztetése, beüzemelése gépészeti és elektromos
csatlakozást igényel, mely eltérhet a beszerezendő kezelőszékek csatlakozási
pontjaitól.)
Fentiekre tekintettel a Megrendelő érdekkörében bekövetkező akadályoztatás miatt
(jogszabályi környezet hiánya) szükséges a vállalkozási szerződésének módosítása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/02/25 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért jelen hirdetménnyel.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/04 (év/hó/nap)


