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Szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.08.17.
Iktatószám: 9760/2016
CPV Kód: 45233120-6

Ajánlatkérő:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat

Teljesítés helye:
A Városház utca és a Párizsi utca (Városház utca és
Petőfi Sándor utca között) - Városház utca hrsz.
24356 4356 m2 - Párizsi utca hrsz. 24297 864 m2

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű
Társaság

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: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám: AK00900

Postai cím: Erzsébet tér tér 4.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia

Telefon: +36 18727474

E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu

Fax: +36 1 8727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
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II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütem”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6

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: „Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütem”

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak: 45247112-8

45316213-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: A Városház utca és a Párizsi utca (Városház utca és
Petőfi Sándor utca között)
- Városház utca hrsz. 24356 4356 m2
- Párizsi utca hrsz. 24297 864 m2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mennyiség: A Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütemének teljes körű kivitelezési 
munkáinak elvégzése. 
A kivitelezés főbb munkafolyamatai: 
- ideiglenes forgalomtechnika kialakítása, 
- közműcsatornák szintbehozása, kiváltása, fed lapok korrekcióval, átalakítással, 
- csapadékvíz elvezetés, 
- régi burkolatok bontása és új burkolatok építése faltól falig 
- épületcsatlakozások megoldása, 
- forgalomtechnikai munkák, forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák elhelyezése, 
- teherbírását vesztett pálya szerkezet cseréje 
- idegen- és kapcsolódó beruházások figyelembevétele, 
- az utca járdafelületének természetes kővel való burkolása,
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- utcabútorok telepítése 
Nyertes ajánlattevőnek a kibontott, még felhasználható állapotú szegélyelemeket,
burkolóanyagokat, minden egyéb úttartozékot, utcabútort, önkormányzati tulajdonú anyagok a
Megrendelő által megadott telephelyre kell beszállítania. 
Nyertes ajánlattevő köteles a Városháza előtti dísz és közvilágítás bekészítéséhez szükséges
munkát (védőcsövezés) elvégezni. 
Az építési munka során keletkező valamennyi bontott és hulladék anyag elszállítása, illetve
vonatkozó jogszabályok szerinti kezelése az ajánlattevő feladatát képezi.

(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:

vagy Kezdés: 2016/07/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/08/31 (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:

 

8436 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütem”

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/07/04 (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: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyári út 1/E

Város: Gödöllő
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NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2100

Ország: HU

E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telefon: +36 28529050

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 28529070

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 188888000

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak: 45247112-8

45316213-1

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: A Városház utca és a Párizsi utca (Városház utca és Petőfi
Sándor utca között)
- Városház utca hrsz. 24356 4356 m2
- Párizsi utca hrsz. 24297 864 m2

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mennyiség: A Városház utca és környéke rekonstrukciója I. ütemének teljes körű kivitelezési 
munkáinak elvégzése. 
A kivitelezés főbb munkafolyamatai: 
- ideiglenes forgalomtechnika kialakítása, 
- közműcsatornák szintbehozása, kiváltása, fed lapok korrekcióval, átalakítással, 
- csapadékvíz elvezetés, 
- régi burkolatok bontása és új burkolatok építése faltól falig 
- épületcsatlakozások megoldása, 
- forgalomtechnikai munkák, forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák elhelyezése, 
- teherbírását vesztett pálya szerkezet cseréje 
- idegen- és kapcsolódó beruházások figyelembevétele, 
- az utca járdafelületének természetes kővel való burkolása, 
- utcabútorok telepítése 
Nyertes ajánlattevőnek a kibontott, még felhasználható állapotú szegélyelemeket, 
burkolóanyagokat, minden egyéb úttartozékot, utcabútort, önkormányzati tulajdonú anyagok a
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Megrendelő által megadott telephelyre kell beszállítania. 
Nyertes ajánlattevő köteles a Városháza előtti dísz és közvilágítás bekészítéséhez szükséges
munkát (védőcsövezés) elvégezni. 
Az építési munka során keletkező valamennyi bontott és hulladék anyag elszállítása, illetve
vonatkozó jogszabályok szerinti kezelése az ajánlattevő feladatát képezi.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2016/07/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/10/05 (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: 188888000

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyári út 1/E

Város: Gödöllő

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2100

Ország: HU

E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telefon: +36 28529050

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 28529070

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Eredeti szerződéses feltétel:
II.
"4. A projekt befejezési véghatárideje: 2016. augusztus 31."
Módosított szerződéses feltétel:
II.
„4. A projekt befejezési véghatárideje: 2016. október 5.”

VI.2.2) A módosítás okai
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 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: Szerződő Felek a szerződés módosítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés
c) pontjára alapítják, mely szerint a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor
módosítható, ha
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Felek a szerződésmódosítás indokaként rögzítik, hogy az eredetileg tervezett munkaterület átadás
dátuma 2016. június 2. napja volt, azonban ezen időpontig a munkaterületen a Fővárosi Vízművek
Zrt. saját beruházásában történő vízvezeték rekonstrukciója - a korábbi előzetes tájékoztatások
ellenére - nem valósult meg. Fentiekre tekintettel a forgalomtechnikai tervek módosítása vált
szükségessé, melynek következtében a munkaterület átadása csak 2016. július 5. napjával
kezdődhetett meg azzal, hogy annak lezárására csak a forgalomtechnikai tervek módosításának
engedélyező hatóság részéről történő jóváhagyása után van lehetőség.
Szerződő Felek a fenti indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés teljesítési határidejét a
tervezett és a tényleges munkaterület átadás időpontja között eltelt időtartammal arányosan
hosszabbítják meg.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítását a Feleken kívülálló - kellő gondossággal
előre nem látható - körülmény tette szükségessé, mely módosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét, és nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.

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: 188888000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 188888000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel módosították.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/15 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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