
5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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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: +36-92/553-900
E-mail: kozbeszerzes@lenti.hu
Fax: +36-92/553-957
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.
Postai cím: Kossuth Lajos u. 9-11.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
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
x Egyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság
és
   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

Lenti Városközpont funkcióbővítő megújítása keretében Művelődési Központ
és Könyvtár átalakítása, bővítése, vendéglátóegységek, többfunkciós
rendezvénytér, piactér, parkoló, centrumtér kialakítása

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)
x Építési beruházás



x Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Építési koncesszió
A teljesítés helye
Lenti Város közigazgatási területe
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: 2011/08/31 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Lenti Városközpont funkcióbővítő megújítása keretében Művelődési
Központ és Könyvtár átalakítása, bővítése, vendéglátóegységek, többfunkciós
rendezvénytér, piactér, parkoló, centrumtér kialakítása vállalkozási szerződés
keretében
Mennyisége: Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési
tevékenység jellemző adatai:
Az építmény megnevezése: Városi Művelődési Központ Lenti és Városi
Könyvtár Lenti épülete és környezete
Építési tevékenység jellege: meglévő épület átalakítása, felújítása, bővítése;
építés; tér- és útrendezés; zöldfelület rendezés.
Beruházás összterülete: 24.948,36 m2
1. Művelődési Központ és Könyvtár felújítása, bővítése
Lenti, Templom tér 5. (hrsz.: 409)
Beruházással érintett épület beépített alapterülete: 2.935,5 m2, hasznos
alapterülete: 3.705,1 m2
A kivitelezés a meglévő Művelődési Központ és Könyvtár rekonstrukciójára
terjed ki. A „Városi Művelődési Ház”-ból egy „Városi Művelődési Központ”
kerül kialakításra, mely egyúttal a meglévő Könyvtár bővítését is szolgálja.
A rehabilitáció keretein belül a meglévő épület teljes körű hőszigetelésével,
nyílászárók cseréjével, korszerű, energiatakarékos fűtés-hűtéssel egy
energiatakarékosan üzemeltethető épületté fog átalakulni. A lapos tetők



hőszigetelése és vízszigetelése helyett többnyire magas tetők építésére
kerül sor. A bővítés és a meglévő terület funkcionális átstrukturálásával
a szolgáltatások mennyiségén és minőségén túl, biztosítottá válik az
esélyegyenlőség megteremtése. Vendéglátó-egységek (Kávézó, Étterem) is
kialakításra kerülnek, melyet a kivitelezőnek a belső szakipari (festő, burkoló,
belső asztalos, belső lakatos) és szerelőipari (gépész, villamos, gyengeáram)
munkálatok kivételével kell elkészítenie.
A Művelődési Központ É-K-i traktusában elhelyezkedő Könyvtár D-K-i
bejárata előtti térrel szervesen, szerkezetileg dilatálva kerül kialakításra egy
térfal, mely lehatárolja az olvasó udvart a centrum tértől, továbbá helyet
biztosít a piaci pavilonok részére. 4 db 14,46 m2 hasznos alapterületű pavilon
kerül elhelyezésre, melyek a rendezvény térre tájoltak.
2. Vendéglátó terasz és sétány kialakítása
Lenti, Templom tér (hrsz.: 410, beépített terület: 1.300 m2, beépített
alapterület: 240,54 m2, hasznos alapterülete: 60,14 m2)
A Polgármesteri Hivatal épülete után a forgalomtól elzárt sétány
díszburkolatos, melyről vendéglátó-egységek bejáratai nyílnak. A teraszok
árnyékolására növénnyel befuttatható pergola kerül kialakításra. A sétányon
csepp alakú növényszigetek létesülnek.
3. Pihenőpark rendezése
Lenti, Kossuth u. (hrsz.: 417/9, beépített alapterület: 6.180 m2)
A passzív zöldfelület intenzív pihenő parkká alakul át. A meglévő szobor
új életet kap azáltal, hogy talapzatát felhasználva, forgatott kis mélységű
medence készül, melyből a víz a tér déli sarkán kialakított szökőkút csoportba,
kőpadokon csordogálva kerül elvezetésre. A kőpados, sekély vízmélységű
medren fahíd fog átvezetetni. A pihenőparkba különböző zónák kerülnek
kialakításra. A meglévő növényállomány frissítésre kerül, illetve a járdák
térkő burkolatot kapnak. A térburkolatok és a közvilágítás is a fentiekhez fog
igazodni.
4. Rendezvénytér és piactér, parkolók
Lenti, Templom tér (hrsz.: 191, 405, 406, 409)
A beruházással érintett terület nagysága: 3.766 m2
A Városi Művelődési Központ melletti területen több irányból megközelíthető
térkővel burkolt felületű rendezvénytér, illetve piactér kap helyet. A
rendezvénytértől nyugatra 59 db parkoló kerül kialakításra.
5. Forgalomtól elzárt centrum és környéke
Lenti, Templom tér (hrsz: 187/2, 188, 189, 191, 405, 409, 410)
A beruházással érintett terület nagysága: 12.001,01 m2
Az épületet övező környezet a zöld felületek növelésével, sétányok,
pihenő parkok létrehozásával, szökőkúttal, cserjékkel, fákkal, virágokkal,
díszburkolattal kerül kialakításra. A templom környezete parkokkal
szegélyezett, díszburkolatos térré alakul át, mely szerves részévé válik
a centrum térnek. A tér kivitelezésénél különös figyelmet kell fordítani a
műemléki környezet tiszteletben tartására, így a meglévő szobrok védelmére.
A 187/2. hrsz-ú ingatlan (templomtól északkelet és keletre lévő részén) -
a rendezvénytér délkeleti részétől (Deák Ferenc utca déli végétől) keletre -
forgalomcsillapított (30 km-es zónával) közlekedést bonyolít le, megtartva
a 75. sz. főúti kanyarodó sávokkal rendelkező csomópontot. Ettől a



csomóponttól keletre egyirányú forgalomi rend kerül kialakításra. A parkolók
átalakításra kerülnek: 10 db ferde, illetve 5 db párhuzamos parkolót alakítunk
ki.
A Polgármesteri Hivatal, a Posta, a Városi Művelődési Központ, a
Rendezvénytér, a Piactér megközelítését a Zrínyi út Városi Művelődési
Központ mögötti út fogja biztosítani. A jelenlegi egyirányú út 4,2 m-ről egy
kétsávos 6,0m-es úttá alakul át.
Részletesebb leírást az ajánlati dokumentáció tartalmaz.
Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve
környezeti tényezők:
A kivitelezési munkák a beruházással szomszédos területek rendeltetését
nem zavarhatják/akadályozhatják. Az átalakítással érintett közművek
esetén a folyamatos használhatóságot biztosítani kell. Az épületből a víz
és villamos energia vételi lehetősége kivitelezés ideje alatt biztosított,
azonban a kivitelezési munkák miatt felmerülő költségek a kivitelezőt
terheli. A kivitelezési munkák alatt a Római Katolikus Templom biztonságos
megközelítését folyamatosan biztosítani kell.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45212300-9
További
tárgyak:

45262700-8
45262800-9
45262690-4
45212420-6
45223300-9

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt
és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 574.900.000
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 2011/08/31 (év/hó/nap)
befejezés 2012/06/30 (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? 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
   Hirdetmény 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
x Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
   Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
   Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
   Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás   
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft) 10
Jótállás ideje (év) 1

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: 2011/04/25 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9722 / 2011 (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: 2011/08/15 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19571 / 2011 (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):

Eredeti:
Megrendelő adószáma: 15432728-2-20
Módosított:
Megrendelő adószáma: 15734477-2-20

IV.1.3) A módosítás indoka:
A Felek közösen megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosításra kizárólag
amiatt kerül sor, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendeletet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 177. §
b) pontja 2012. január 1-jével hatályon kívül helyezte. A jelen szerződés
módosításának indoka, hogy az Ávr. 174. § (4) bekezdése az alábbiakról
rendelkezik:
„174. § (4) A helyi önkormányzat az e rendelet hatálybalépése előtt általa
kötött és folyamatban lévő olyan magánjogi szerződése esetén, amelyben
az önkormányzati hivatal adóazonosító száma, számlaszáma vagy más
hasonló azonosító adatai szerepelnek, e rendelet hatálybalépését követő
hatvan napon belül köteles a helyi önkormányzat adatainak átvezetését
kezdeményezni.”
Fentiekre tekintettel szükséges a szerződés módosítása, mivel a Megrendelő
adószáma 15432728-2-20 számról 15734477-2-20 számra változott.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/02/29 (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: 2012/06/19 (év/hó/nap)


