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: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 11.
Város/Község: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vida Zsuzsanna közbeszerzési referens
Telefon: 36-96/577-817
E-mail: vida.zsuzsanna@mosonmagyarovar.hu
Fax: 36-96/217-406
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.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: West Hungária Bau Kft./Óvár Építőipari Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1./ Határőr u. 14.
Város/Község: Biatorbágy/Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Peterka Attila ügyvezető
Telefon: 30-939-0052
E-mail: peterka.attila@whb.hu
Fax: 96-511-434
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.whb.hu
----------------------------- (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
Vállalkozási szerződés a FUTURA Interaktív Természettudományi Bemutató
Központ épületének teljes körű kivitelezési munkái tárgyában.
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
Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István
király út 142.
NUTS-kód HU221
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: 2010/08/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A műemléki védettség alatt álló mosonmagyaróvári Futura – Magtár
újrahasznosítá-sával, a műemlék épület felújításával, átalakításával, illetve új
szárnnyal történő bővítésével a FUTURA Interaktív Természettudományi Bemutató
Központ kialakítása, valamint az ahhoz tartozó eszközök beszerzésével. Az
elvégzendő munka főbb jellemzői, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező
kiviteli tervek szerint:
1. Építészet, tartószerkezet
2. Épületgépészet
3. Épületvillamosság
4. Közművesítés
5. Tűzoltó-berendezés
6. Füst és tűzjelző berendezés
7. Személyfelvonó
8. Útépítési munkák
9. Környezetrendezés
10. Belsőépítészeti munkák
11. Mérnöki tevékenységek
A kivitelezéssel összefüggő részletes követelményeket az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazta.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45210000-2

További
45212313-3
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 1148308749
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 2010/08/15 (év/hó/nap)
befejezés 2011/12/24 (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]
xNyílt
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
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
Ajánlati ár (Forint)

60

Jótállási idő vállalása az előírt mértéken
felül

10

Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő 5
Organizációs terv (építési projektterv)
értékelése

20

Közlekedésforgalmi intézkedési, illetőleg 10
környezet-, zaj- és levegőtisztasági
védelmi projektterv értékelése
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: 2010/03/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 57 - 084587
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/03/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 3787 / 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: 2010/08/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 148 - 227943
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/08/04 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22035 / 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):
Az eredeti szerződés szerint a munkaterület átadásának időpontja: 2010. augusztus
15. Ezen időpontokhoz kötötten került sor a szerződés 1. számú mellékletét képező

pénzügyi-műszaki ütemterv, illetőleg a szerződés 2. számú mellékletét képező
számlázási ütemterv tartalmának meghatározására. Ugyancsak a munkaterület
átadásához kötötten került meghatározásra a megrendelő által biztosítandó előleg
fizetésének módja.
A szerződésmódosítás során a felek abban egyeztek meg, hogy a megrendelő a
munkaterületet a projekt tárgyában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötendő
támogatási szerződés megkötésétől számított 5 napon belül – a szerződésben
meghatározott munkaterület átadási időponthoz képest későbbi időpontban –
biztosítja, a beruházás befejezési véghatárideje pedig az eredeti teljesítési határidő
szerint meghosszabbodik.
A felek a munkaterület átadási időpontjához igazodóan határozzák meg és csatolják
a szerződéshez a felek a szerződés 1. számú és 2. számú mellékleteit, legkésőbb
a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg. A megrendelő által biztosítandő
előleg bekérő a felek megegyezésének megfelelően ugyancsak az előbb hivatkozott
támogatási szerződés megkötéséhez kötötten nyújtható be a megrendelő felé.
Az ellenszolgáltatás összege és a szerződés további lényeges feltételei nem
változtak meg.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Megrendelő a NYDOP-2.1.1/B program keretében „FUTURA - az egykori mosoni
gabonaraktár turisztikai hasznosítása” tárgyú kiemelt projekthez kapcsolódóan
benyújtotta második fordulós támogatási igényét (pályázatát) – az ajánlatkérő által
eredetileg tervezett menetrendtől eltérően – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
a szerződéskötés időpontjára nem bírálta el, illetőleg nem került sor a projekt
pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés megkötésére, amely hiányában a
megrendelő nem tud munkaterületet biztosítani.
Figyelemmel arra, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban az ajánlatkérő
a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdései alapján hivatkozott a benyújtott támogatási igénye el
nem bírált voltára, a felek egyező akarattal a szerződés módosításában egyeztek
meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/10 (év/hó/nap)

