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Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27925506
Postai cím: Kossuth Tér 6.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagygyörgy Zsolt
Telefon: +36 63560620
E-mail: szvsz@szvszkft.hu
Fax: +36 63317124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tóth József Színház felújítása: színháztechnológia
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Hivatkozási szám: EKR000268082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45237000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Színháztechnológia szállítása és beépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
31527260-6
45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

48952000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 430 férőhelyes színház működéséhez szükséges színháztechnológia telepítése:
1. Színpadtechnika:
1.1. Színpadi alsógépészet, színpadburkolás:
• 1 db 38 m2 előszínpad (zenekari árok süllyedő) építése kiemelhető mellvédekkel, elektromos
szereléssel és vezérléssel;
• 1 db 8 m átmérőjű színpadi forgótárcsa komplett acélszerkezete futógörgőkkel, frikciós
meghajtással, elektromos szereléssel és vezérléssel;
• 230 m2 felületű borovi fenyőből készült színpadpadló;
• Színpadi emelvények, modul rendszerű színpadi pódiumrendszer;
• 1 db szétszedhető, moduláris, kézzel mozgatható, acél vázszerkezetű, fa lemez és 0,5 cm
gumilemez burkolatú nézőtéri tribün;
1.2. Színpadi felsőgépészet:
• Komplett világítási keret (2 db torony, 1 készlet híd) acélszerkezete, járófelületekkel, csőkorláttal,
létrákkal a színpadra beépítve;
• Szerelőgerendákon díszlettartók, 13 készlet komplett díszlethúzó vezérléssel, 3 készlet komplett
gépi világítási húzó berendezés vezérléssel, 4 készlet gépi függönymozgatás);
1.3. Nézőtéri felsőgépészet:
• 1 készlet nézőtéri csillár mozgatás (Komplett kas acélszerkezet, hajtásegység vezérléssel);
• Nézőtéri világítási tartók mozgatása (2 készlet);
• Előszínpadi díszlethúzók mozgatása gépi kompakt berendezésekkel (3 készlet);
2

1.4. Színpadi textília:
• összesen 895 m2 különféle színpadi textília (bársony előfüggöny, bélelt bársony osztó- és
háttérfüggöny, szuffita takarás, balettszőnyeg)
2. Színpadvilágítás és nézőtéri, valamint közönségforgalmi területek világításvezérlése
• 1 db színpadi fényvezérlő rendszer DMX illesztő egységgel;
• 1 db nézőtéri és közönségforgalmi fényvezérlő rendszer DMX illesztő egységgel;
• 82 db különféle LED fényvető;
• 2 db 600W teljesítményű fejgép;
• 2 db 900W fűtési teljesítményű ködgép;
• 1 db DMX vezérlési rendszer (1 db keverő, 4 db elosztó, 2 db vezeték nélküli DMX adó, 5 db vezeték
nélküli DMX vevő).
3. Audiovizuális rendszer
• 1 db 80 csatornás digitális hangkeverő rendszer;
• 58 db különféle mikrofon;
• 20 db különféle mikrofonállvány;
• 38 db különféle hangsugárzó;
• 1 db telepített projektor tartószerkezettel, kiegészítő optikákkal;
• 2 db 6*4 m méretű vetítővászon;
• 1 db Ügyelői duplex, hívó, információs rendszer.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik,
az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) pontja alapján lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel
történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott
gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is
értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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20093 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1696/2019 Rész száma: Elnevezés: Színháztechnológia szállítása és beépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11190365
Postai cím: Tengerszem Utca 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lisys-project.hu
Telefon: +36 13076209
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 267800000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45237000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
31527260-6
45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

48952000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A 430 férőhelyes színház működéséhez szükséges színháztechnológia telepítése:
1. Színpadtechnika:
1.1. Színpadi alsógépészet, színpadburkolás:
• 1 db 38 m2 előszínpad (zenekari árok süllyedő) építése kiemelhető mellvédekkel, elektromos
szereléssel és vezérléssel;
• 1 db 8 m átmérőjű színpadi forgótárcsa komplett acélszerkezete futógörgőkkel, frikciós
meghajtással, elektromos szereléssel és vezérléssel;
• 230 m2 felületű borovi fenyőből készült színpadpadló;
• Színpadi emelvények, modul rendszerű színpadi pódiumrendszer;
• 1 db szétszedhető, moduláris, kézzel mozgatható, acél vázszerkezetű, fa lemez és 0,5 cm gumilemez
burkolatú nézőtéri tribün;
1.2. Színpadi felsőgépészet:
• Komplett világítási keret (2 db torony, 1 készlet híd) acélszerkezete, járófelületekkel, csőkorláttal,
létrákkal a színpadra beépítve;
• Szerelőgerendákon díszlettartók, 13 készlet komplett díszlethúzó vezérléssel, 3 készlet komplett
gépi világítási húzó berendezés vezérléssel, 4 készlet gépi függönymozgatás);
1.3. Nézőtéri felsőgépészet:
• 1 készlet nézőtéri csillár mozgatás (Komplett kas acélszerkezet, hajtásegység vezérléssel);
• Nézőtéri világítási tartók mozgatása (2 készlet);
• Előszínpadi díszlethúzók mozgatása gépi kompakt berendezésekkel (3 készlet);
1.4. Színpadi textília:
• összesen 895 m2 különféle színpadi textília (bársony előfüggöny, bélelt bársony osztó- és
háttérfüggöny, szuffita takarás, balettszőnyeg)
2. Színpadvilágítás és nézőtéri, valamint közönségforgalmi területek világításvezérlése
• 1 db színpadi fényvezérlő rendszer DMX illesztő egységgel;
• 1 db nézőtéri és közönségforgalmi fényvezérlő rendszer DMX illesztő egységgel;
• 82 db különféle LED fényvető;
• 2 db 600W teljesítményű fejgép;
• 2 db 900W fűtési teljesítményű ködgép;
• 1 db DMX vezérlési rendszer (1 db keverő, 4 db elosztó, 2 db vezeték nélküli DMX adó, 5 db vezeték
nélküli DMX vevő).
3. Audiovizuális rendszer
• 1 db 80 csatornás digitális hangkeverő rendszer;
• 58 db különféle mikrofon;
• 20 db különféle mikrofonállvány;
• 38 db különféle hangsugárzó;
• 1 db telepített projektor tartószerkezettel, kiegészítő optikákkal;
• 2 db 6*4 m méretű vetítővászon;
• 1 db Ügyelői duplex, hívó, információs rendszer.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik,
az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) pontja alapján lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel
történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány,
eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 326
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 275348552
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11190365
Postai cím: Tengerszem Utca 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lisys-project.hu
Telefon: +36 13076209
Internetcím(ek): (URL) www.lisys-project.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A felek a 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 28. §-a alapján egyeztetést folytattak le a költségvetés
tekintetében. Az egyeztetés során a szerződéskötést követően megszűnt termékekre, valamint
audio-vizuális (továbbaikban: AV) technikai és színpadvilágítási eszközök szállítása tekintetében
megállapodás született. A helyettesítő termékek racionalizálási és váltaztatási igények részben
a Megrendelő üzemeltetési szakembereitől eredő, a napi munka tapasztalataira épülő
kéréseken alapulnak, a helyettesítő termékek műszakilag egyenértékűek a korábbi
költségvetésben szereplő termékekkel.
Továbbá a Vállalkozó 2020. június 27-én kelt levelében változtatási igénnyel élt a vállalkozási
szerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési határidőre vonatkozóan a felmerült
színpadtechnikai változtatási igényekre, színpadvilágítási eszközszállítási racionalizálási
javaslatokra, valamint audio-vizuális (a továbbiakban: AV) technikai racionalizálási
javaslatokara és változtatási igényekre hivatkozva és az 1. számú szerződés módosításban
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rögzített határidejének további 150 naptári nappal történő módosítására tett javaslatot.
A módosítások költsége a vállalkozó által benyújtott költségvetés alapján: nettó 4 019 200 Ft +
ÁFA, az elmaradó tételek költsége: nettó 947 800 Ft + ÁFA.
A Megrendelő által elfogadott pótmunka összege mindösszesen: nettó 3 071 400 Ft + ÁFA.
A megrendelő által elfogadott teljesítési határidő: 2020. november 30.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A határidő javasolt módosítása igazodik az épület felújítását
végző Vállalkozóval (Integrál Zrt.) kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosításában
rögzített mértékhez tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák – így a porral járó
belsőépítészeti munkák - végleges lezárására Megrendelő – a „Tóth József Színház és Vigadó
felújítása és bővítése / Építőmesteri munkák” tárgyú szerződés 2. számú módosításban
rögzítetthez képest – további 120 naptári nappal történő módosításában állapodott meg az
építést végző Fővállalkozóval. A nagy értékű AV és színpadvilágítási berendezések fizikai
elhelyezésére csak a porral járó tevékenység lezárását követően van mód, hogy ezek garanciája
ne sérüljön. Ezen berendezések felszerelése és beüzemelése a porral járó belsőépítészeti
munkák végleges lezárásától számítva 30 naptári napot vesz igénybe.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 267800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 275348552 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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