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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lakézi Gábor
Telefon: +36-94-520-197
E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-264
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Vasber Zrt.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 26.
Város/Község: Vép
Postai irányítószám: 9751
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Tibor
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
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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
Bölcsődék és egyéb intézmények felújítási munkái
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
9700 Szombathely, Rákóczi u. 3.
NUTS-kód HU222
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: 2011/01/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
4. közbeszerzési rész: Bartók Béla Zeneiskola nagyterem felújítási kivitelezési
munkái
A nagyterem felújítása során megvalósítandó főbb építési kivitelezési feladatok:
A 194 m2 alapterületű nagyterem teljes szakipari, belsőépítészeti, villamossági,
részleges épületgépészeti felújítása, továbbá a tetőtéri gépházban és a pincében
lévő villamos elosztó cseréje, a stúdió álmennyezetének bontása és visszaépítése,
gyengeáramú és stúdió berendezések beszerzése, beszerelése. Az épületgépészeti
felújításon belül új szellőző és hűtő rendszer készül, ezen kívül átalakításra kerül a
fűtési rendszer is.
A felújítás után a nagyterem négy – részben válaszfalakkal lehatárolt –funkcionális
egységre oszlik: 104 férőhelyes nézőtér, színpad, művészöltöző és hangszertároló.A
legfontosabb, jellemző (kerekített) mennyiségek: 165 m2 gipszkarton válaszfal,
125 m2 álmennyezet, 190 m2 padlóburkolat (pvc, szőnyegpadló, svédpadló), 160
m2 falburkolat beépített szekrénnyel és ajtókkal, 79 m2 színpadi podeszt, 293 m2
felületképzés, 242 m2 hangszigetelés, 3 db villamos elosztó, 58 db lámpatest.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További
tárgyak:

45214000-0
45215200-9
45262500-6
45262700-8
45330000-9
45400000-1

45421100-5
45430000-0
45223300-9
39121200-8
31730000-2
44423400-5
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 83763868
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 25 (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: (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)
xHirdetménnyel 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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati összár

7

Teljesítési határidő (előteljesített napok
száma)

1

Jótállás időtartama
2
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: 2010/10/18 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29916 / 2010 (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: 2010/12/24 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 37223 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
Eredeti szerződés 2. pontja:
A szerződés tárgya a Szombathely, Rákóczi F. u. 3. sz. alatti Bartók Béla Zeneiskola
nagyterem felújítási kivitelezési munkái az 1. pontban leírt mellékletekben
meghatározott műszaki tartalommal és mennyiségi, minőségi mutatókkal.
A módosított szerződés 2. pontja:
A szerződés tárgya a Szombathely, Rákóczi F. u. 3. sz. alatti Bartók Béla Zeneiskola
nagyterem felújítási kivitelezési munkái az 1. pontban leírt mellékletekben

meghatározott műszaki tartalommal és mennyiségi, minőségi mutatókkal, azzal,
hogy a dokumentáció költségvetési kiírásában a 42. munkanem 9. tétele, a 44.
munkanem 13. tétele, a 48. munkanem 3. tétele és a 72. munkanem 10., 11., 12.,
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21. tétele nem tárgya a szerződésnek.
Eredeti szerződés 3. pontja:
A felek a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért
járó díjat 30.700.932 Ft + áfa, összesen: 38.376.165 Ft, azaz
harmincnyolcmillió-háromszázhetvenhatezer-százhatvanöt forint összegben
határozzák meg.
A módosított szerződés 3. pontja:
A felek a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért járó díjat
27.931.204 Ft + áfa, összesen: 34.914.005 Ft, azaz harmincnégymillió –
kilencszáztizennégyezer – öt forint összegben határozzák meg.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A felek között 2011. január 10-én vállalkozási szerződés jött létre a Szombathely,
Rákóczi F. u. 3. sz. alatti Bartók Béla Zeneiskola nagyterem felújítási munkáinak
kivitelezésére.
A kivitelezési munkák előkészítése, majd a munkaterület-átadást követő bontási
munkák során – részben műszaki szükségességből adódóan, részben az
üzemeltető zeneiskola kezdeményezésére, a létesítmény használati-műszaki
feltételeinek javítása érdekében – többletigények merültek fel.
A többletigényeket a megrendelő önkormányzat külön beszerzési eljárásban,
külön vállalkozási szerződéssel kívánja megvalósítani. A többletigényekről kötendő
szerződés több ponton szorosan kapcsolódik a 2011. január 10-én kötött szerződés
keretében elvégzendő építési munkákhoz. Mindkét szerződés maradéktalan
megvalósulása esetén egyes szerkezetek [svédpadló és színpadi létesítmény,
valamint a vetítéstechnikai és videórendszer azonos funkciójú elemei] mindkét
szerződésben szerepelnének. Ennek elkerülése érdekében a 2011. január 10-én
kötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmát, illetve vállalkozási díját a mindkét
szerződésben szereplő szerkezetekkel, illetve ezek közbeszerzési ajánlati árával
csökkenteni kell.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/04/13 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
1.) A tájékoztató II.3) pontjában szerződés időtartamaként 25 nap került
megjelölésre, azonban a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 25
naptári nap. A munkaterület átadása 2011. március 20-án történt meg.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/28 (év/hó/nap)

