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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: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Igazgatási és Beruházási Osztály
Címzett: Dr. Miklósa Mónika
Telefon: 74/505-669
E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.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: LINEA Bútor Kft.
Postai cím: Dózsa major
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): LINEA Bútor Kft.
Címzett: Tóthné Pardi Piroska
Telefon: 96/ 511-060, 1/286-1933
E-mail: pardi.piroska@linea-art.hu
Fax: 96/ 511-061, 1/286-1933
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: CENTER.HU Kft.
Postai cím: Vág utca 13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): CENTER.HU Kft.
Címzett: Siket Gábor
Telefon: 1/999-4460, 1/999-4468



E-mail: siket.gabor@center.hu
Fax: 1/999-4499
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: D Projekt Bútor Kft.
Postai cím: Kisteleki u. 52/a.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): D Projekt Bútor Kft.
Címzett: Dömök János
Telefon: 22/503-821
E-mail: projektbutor@projektbutor.hu
Fax: 22/503-822
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: AVA-PACK Kft.
Postai cím: Soproni út 125.
Város/Község: Csorna
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): AVA-PACK Kft.
Címzett: Dudás Balázs
Telefon: 70/452-7526
E-mail: dudas.balazs@avapack.hu
Fax: 96/411-051
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
DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú "Szekszárd Megyei Jogú Város
kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" tárgyú
projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése és üzembe helyezése a kiállítás
kivitelezése és megrendezése.
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
xEzek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Vármegyeháza, 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. (hrsz.: 1820/1.)



NUTS-kód HU233
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: 2011/08/01 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szállítási szerződés a "DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú "Szekszárd
Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával" tárgyú projekthez kapcsolódó eszközök beszerzésére és
üzembe helyezésére, a kiállítás kivitelezésére és megrendezésére az ajánlati
dokumentációban meghatározott feltételekkel.
Az ajánlati felhívás II.1.5 pontja szerinti termékek az alábbi részajánlat-tételi
bontásban:
1. ajánlati rész: Kiállítási bábuk és babák:
Nettó becsült érték: 12 500 000 HUF.
3. ajánlati rész: Informatika:
Nettó becsült érték: 3 073 000 HUF.
4. ajánlati rész: Kiállítási tárgyak, berendezések és a kiállítás belső építészete, a
kiállítás kivitelezése és megrendezése:
Nettó becsült érték: 31 063 667 HUF.
5. ajánlati rész: Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet I:
Nettó becsült érték: 19 296 493 HUF.
6. ajánlati rész:
Egyéb tárgyak, bútorok, berendezések és belső építészet II.
Nettó becsült érték: 2 281 775 HUF.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
További
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) 60 883 348
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 2011/08/01 (év/hó/nap)
befejezés 2011/09/30 (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?
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 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: 2011/05/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 87 - 141507�



ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (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: 2011/08/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 156 - 259127�
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (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):
Szállítási szerződés 4.1. pontja: A teljesítés határideje:
A teljesítés befejezési határideje: 2011. szeptember 30.
A Szállító előteljesítésre jogosult, azonban az előteljesítés legkorábban 2011.
augusztus 15-ét követően kezdheti meg.
A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.1. A teljesítés határideje:
A teljesítés befejezési határideje: 2011. december 9.
A Szállító előteljesítésre jogosult, azonban az előteljesítést legkorábban 2011.
október 24-ét követően kezdheti meg.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A PSN és FEJÉRDUNA KONZORCIUM, mint a Vármegyeháza építési munkáinak
kivitelezője tájékoztatta Megrendelőt, hogy a 2010. december 8-án megkötött
vállalkozási szerződése szerinti munkák kivitelezése során számos előre nem
tervezhető és előre nem látható pótmunka elvégzése vált szükségessé. Tekintettel
hivatkozott vállalkozási szerződésben foglalt, még hátralévő munkák, illetve a
felmerült pótmunkák technológiai feltételeire, azok párhuzamosan nem végezhetőek,
ugyanakkor e pótmunkák elkészítése nélkül az épület építési munkái nem fejezhetők
be. E pótmunkák elvégzésének időtartama 95 nap, így e pótmunkák olyan helyzetet
eredményeztek, melynek következtében a vállalkozási szerződésben meghatározott
határidőig a teljesítése nem volt lehetséges. Mindezekre tekintettel szükséges a
PSN és FEJÉRDUNA KONZORCIUM és Megrendelő által megkötött vállalkozási
szerződés módosítása a teljesítési határidő vonatkozásában.
Felek a szerződésmódosításban egyezően rögzítették, hogy
a) az előre nem látott, előre nem tervezett pótmunkák felmerülése végett
Megrendelő Szállító részére a 4.1. pontban megjelölt határidőre nem tudja
biztosítani a Szerződés tárgya szerinti berendezések (továbbiakban berendezések)
leszállításához és elhelyezéséhez szükséges helyszínt, így Szállító Szerződés 4.1.
pontjában vállalt határidőre a teljesítést nem képes befejezni.



b) a Megrendelő ahhoz, hogy a Szerződésben foglalt, a szállításra rendelkezésre
álló 46 napos időtartamot Szállító számára biztosítani tudja, szükséges mind az
előteljesítési, mind a befejezési határidőt módosítani.
Összegezve az előzőekben foglaltakat, Megrendelő lényeges és jogos érdekét
sértené az építési kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák elvégzésének elmaradása,
továbbá a Szerződés tárgyát képező berendezéseknek a Szerződésben megjelölt
határidőre történő leszállítása, mivel a felmerült pótmunkák következtében az építési
munkák teljesítési határideje úgy módosult, hogy a berendezések leszállításához
és elhelyezéséhez szükséges helyszín nem volt biztosítható a Szerződésben foglalt
határnapra. Így a szerződésszerű teljesítésre a Felektől kívülálló és a Szerződés
megkötésekor előre nem látható okból csak a Szerződés 4.1. pontjában vállalt
előteljesítési, valamint teljesítési határidő módosításával van lehetőség, ezért
megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/10/13 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
I., III., IV., V., VI. ajánlati rész esetében szállítási szerződések teljesítési határideje
módosult.
I. ajánlati rész nyertes ajánlattevője: LINEA Kft.
nettó szerződéses szállítási díj: 11 950 000 Ft
III. ajánlati rész nyertes ajánlattevője: LINEA Kft.
nettó szerződéses szállítási díj: 2 307 172 Ft
IV. ajánlati rész: CENTER.HU Kft.
nettó szerződéses szállítási díj: 29 205 640 Ft
V. ajánlati rész: D Projekt Bútor Kft.
nettó szerződéses szállítási díj: 14 869 200 Ft
VI. ajánlati rész: AVA-PACK Kft.
nettó szerződéses szállítási díj: 2 551 336 Ft
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevők a hirdetményben foglaltakkal egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/20 (év/hó/nap)


