
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
  
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
  

Hivatalos név: GARZON Bútor Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Bakony u. 4.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Alajos ügyvezető
Telefon: +36 22512220
E-mail: -
Fax: +36 22329403
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 x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]   
Közjogi szervezet   
Egyéb   

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): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság
és vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
   Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások



   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:

Lenti Városközpont funkcióbővítő megújítása keretében Művelődési
Központ és Könyvtár átalakításához, bővítéséhez kapcsolódóan bútorok,
berendezések, eszközök beszerzése.

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
Lenti város közigazgatási területe.
NUTS-kód HU223

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/04/02 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: Lenti Városközpont funkcióbővítő megújítása keretében Művelődési
Központ és Könyvtár átalakításához, bővítéséhez kapcsolódóan bútorok,
berendezések, eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében.
Mennyisége: Eszközök megnevezése; darabszáma: Öltöző szekrény,
10 férőhelyes, paddal; 5; Öltöző szekrény, 6 férőhelyes, fém lábbal; 7;
Egyoldalas könyv állvány; 26; Kétoldalas könyv állvány; 44; Folyóirat-állvány;
11; Folyóirat-állvány; 3; Számítógépes katalógus-konzol (tartozék: monitor,
billentyűzet, számítógép); 4; Katalógus szekrény; 14; Könyvtári recepciós
pult; 1; Fotel, műbőr kárpittal; 36; Fotel, műbőr kárpittal; 36; Dohányzó
asztal; 16; Olvasói asztal, rakásolható; 9; Olvasói asztal tároló és mozgató



kocsi; 1; Olvasói szék, rakásolható; 90; Gördíthető könyvszállító kocsi; 1;
Fémvázas internetes asztal, kettő férőhelyes; 20; Baba polc, 4 polccal; 2;
Gyermek szék; 10; Gyermek asztal, trapéz alakú; 2; Gyermek asztal; 1;
Kétajtós, polcos, akasztós szekrény, fém lábazattal; 14; Fiókos szekrény,
fém lábazattal; 9; Íróasztal, állítható magasságú, szintező csővázas; 9;
Konténer 3 fiókkal, számítógép tartóval, görgőkkel; 8; Irodai szék; 5; Irodai
szék; 8; Recepciós és ruhatári pult; 1; Guruló, mobil ruhatári forgas; 4;
Képfüggesztő acél sín tartozékokkal, ezüst színben; 11; Rozsdamentes
acél, ragasztott biztonsági üvegezett vitrin görgőkkel; 6; Szobor talapzat; 5;
Konyhabútor alsó és felső elemmel (120 l-es hűtővel); 2; Világosító pult; 1,
színházi szék számtartóval; 291; Díszfüggöny nézőtér galérián; 2; Fényzáró
szalagfüggöny, álmennyezetre szerelt karnissal (különböző méret); 1-1;
Normálszalagfüggöny, mennyezetre szerelt karnissal (14 különböző méret);
1-1; Kültéri színpad; 10; Állítható magasságú lépcső kültéri színpadhoz; 1;
Kültéri szék, rakásolható; 300; Színpadi függöny; 2.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök, berendezések, bútorok
beállítása és üzembe helyezése is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen projekt keretében
kivitelezési munkálatok folynak majd a szállítás helyeként kijelölendő
helyszínen és a nyertes ajánlattevőnek az eszközök, berendezések,
bútorok beállítása és üzembe helyezése során együtt kell működnie - a
Megrendelő mellett - a területen kivitelezési munkálatokat végző vállalkozóval
(vállalkozókkal). Az együttműködési kötelezettség keretében a nyertes
ajánlattevőnek a szállítási határidő tekintetében figyelemmel kell lennie arra,
hogy az ajánlatkérő 2011. március 31. napját követően jogosult, 30 napos
teljesítési határidő tűzésével, kérni a teljesítést a szállítótól.

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

Fő tárgy: 39100000-3
További
tárgyak:

39120000-9
39130000-2
39132100-7
39134100-1
39110000-6
39111200-5
30000000-9
39515000-5

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: 33694335 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 2010/04/02 (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 Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

   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:
   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: 2009 /S 249 - 358505
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/12/26 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY



A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 28607 / 2009
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/01/06 (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: 2010 /S 90 - 134333
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/05/08 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9011 / 2010
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/05/17 (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):

Eredeti szerződéses feltétel:
III.2. A Szállító az igazolt teljesítését követően jogosult számlát benyújtani.
A fizetés a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított 60 napos fizetési határidővel átutalással történik a
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet), a hatályos Támogatási Szerződésnek, valamint a Kbt.
305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ellenszolgáltatás
finanszírozása a projekt költségvetéséből (önkormányzati sajáterő + vissza
nem térítendő támogatás) történik.
Módosított szerződéses feltétel:
III.2. A Szállító egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A
Szállító az igazolt (rész)teljesítését követően jogosult számlát benyújtani.
A fizetés a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított 60 napos fizetési határidővel átutalással történik a
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet), a hatályos Támogatási Szerződésnek, valamint a Kbt.
305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ellenszolgáltatás
finanszírozása a projekt költségvetéséből (önkormányzati sajáterő + vissza
nem térítendő támogatás) történik.
Eredeti szerződéses feltétel:
IV.1. A beszerzés tárgyát képező bútorok, berendezések, eszközök
leszállításának véghatárideje: 2012. június 30.
Ezen időpontig a bútort, berendezést, eszközt le kell szállítani, és ezt
követően kerülhet sor a helyszíni szerelésre és beállításra.
Módosított szerződéses feltétel:



IV.1. A beszerzés tárgyát képező bútorok, berendezések, eszközök
leszállításának véghatárideje: 2012. augusztus 31.
Ezen időpontig a bútort, berendezést, eszközt le kell szállítani, és ezt
követően kerülhet sor a helyszíni szerelésre és beállításra.

IV.1.3) A módosítás indoka:
A „Lenti Városközpont funkcióbővítő megújítása” tárgyú projekttel
kapcsolatos építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás jelentős, a Megrendelőnek nem felróható okok miatt
késedelemmel került csak lefolytatásra, ugyanis az első alkalommal kiírt
közbeszerzési eljárást 2010. március 5. napján a Kbt. 92. § b) pontja alapján
eredménytelenné kellett nyilvánítani tekintettel arra, hogy az eljárás során
benyújtott ajánlatok a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenek
voltak. Az első eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a Megrendelő
ismételten közbeszerzési eljárást indított, azonban ezen eljárás is a Kbt.
92. § b) pontja alapján eredménytelen volt, mivel ismételten kizárólag
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. A Megrendelőnek az építési beruházás
megvalósítására vonatkozó harmadik közbeszerzési eljárása vezetett
eredményre, amelynek következtében a Megrendelő 2011. augusztus 31.
napján kötötte meg a Vállalkozóval a szerződést a kivitelezési munkálatok
elvégzésére.
Az építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés a teljesítési
határidőt 2012. június 30. napjában határozta meg, amely időpontot a
vállalkozó külső körülmények akadályozása, valamint egyéb előre nem látható
többletfeladatok ellátása miatt nem tudta tartani, ezért 2012. június 29. napján
a kivitelezési szerződés a szerződés módosítására került sor.
Tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés tárgyát képező bútorok,
berendezések, eszközök beszerzése és üzembehelyezése szoros
összefüggésben áll a projekt előrehaladásával, azon belül is a kivitelezési
munkák előrehaladásával és befejezésével, emiatt szükséges a szállítási
szerződés módosítása.
Tekintettel továbbá arra, hogy a módosításra nem a Szállító érdekkörében
felmerült okból került sor, valamint arra, hogy a Szállító a szerződés szerint
bizonyos bútorokat már elkészített és le is szállított, ennek ellenértékét
azonban a szerződés szerint nem tudja leszámlázni, a Megrendelő
részszámlázási lehetőséget biztosít a Szállítónak.

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

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:

Az eljárás típusa: a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárás.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyerets ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen
hirdetményben foglaltakkal.

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/07 (év/hó/nap)


