Kerékpárút kialakítása - 2. sz módosítás
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2020/126
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

45223300-9;45233162-2
Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Balatonfűzfő

2020.07.01.
11254/2020

DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

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: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58328136
Postai cím: Nike Körút 1.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nóti Attila
Telefon: +36 88596921
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Fax: +36 88596901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfuzfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása Bfűzfőn
Hivatkozási szám: EKR000011732019
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II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45223300-9

További tárgyak:

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

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:
Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfűzfő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KP-1/A1 szakasz: 93 méter hosszú. Fövenystrand murvás határoló útjának a Sirály utcától a Balaton
parti csónakrámpáig terjedő szakasza. 4,25 méter széles, térkő burkolatú, egyesített út-kerékpárút.
A parkoló útcsatlakozástól a végszelvényig szegélyekkel határolt 3,5 méter széles, aszfalt burkolatú,
egyesített út-kerékpárút. 20 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.
KP-1/A2 szakasz: 79 méter hosszú. A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig
tartó zúzottköves terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 6
méter széles, aszfalt burkolatú, egyesített út-kerékpárút.
KP-2/A szakasz: 750 méter hosszú. A Sirály utcai Marina-Fűzfő vitorláskikötőtől a Kalóz köz végén
található meglévő kerékpárútig (Balatoni Bringakörút része) tartó szakasz. 2,5 méter széles, aszfalt
burkolatú kerékpárút. 22 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.
Parkolóhelyek kialakítása:
KP-1/A1 szakasz: 5 férőhelyes párhuzamos beállású, térkő burkolatú, 2 méter széles
várakozóhelyek.
KP-1/A2 szakasz: A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig tartó zúzottköves
terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 23 férőhelyes
merőleges beállású, térkő burkolatú, 2,5 méter széles parkoló.
KP-2/A szakasz: A Sirály Vendéglő mellett 16+5 férőhelyes, térkő burkolatú, merőleges beállású, 2,5
méter széles parkoló. 1 db elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés
telepítése oly módon, hogy két parkolóhelyen biztosított legyen az elektromos gépkocsi-töltési
lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04478 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: bal/11-56/2019.69 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút és parkolóhelyek
kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/26 (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: DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29248092
Postai cím: Hrsz 0152/12
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: info@dibu.hu
Telefon: +36 209348524
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138470235
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45223300-9

További tárgyak:

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

45233162-2

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfűzfő
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
KP-1/A1 szakasz: 93 méter hosszú. Fövenystrand murvás határoló útjának a Sirály utcától a Balaton
parti csónakrámpáig terjedő szakasza. 4,25 méter széles, térkő burkolatú, egyesített út-kerékpárút. A
parkoló útcsatlakozástól a végszelvényig szegélyekkel határolt 3,5 méter széles, aszfalt burkolatú,
egyesített út-kerékpárút. 20 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.
KP-1/A2 szakasz: 79 méter hosszú. A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig
tartó zúzottköves terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 6
méter széles, aszfalt burkolatú, egyesített út-kerékpárút.
KP-2/A szakasz: 750 méter hosszú. A Sirály utcai Marina-Fűzfő vitorláskikötőtől a Kalóz köz végén
található meglévő kerékpárútig (Balatoni Bringakörút része) tartó szakasz. 2,5 méter széles, aszfalt
burkolatú kerékpárút. 22 férőhelyes kerékpáros eszközváltó hely.
Parkolóhelyek kialakítása:
KP-1/A1 szakasz: 5 férőhelyes párhuzamos beállású, térkő burkolatú, 2 méter széles várakozóhelyek.
KP-1/A2 szakasz: A Fövenystrand murvás határoló útjától a 305 hrsz.-ú ingatlanig tartó zúzottköves
terület a megépült parti sétány és a Sirály utca menti lakóingatlanok között. 23 férőhelyes
merőleges beállású, térkő burkolatú, 2,5 méter széles parkoló.
KP-2/A szakasz: A Sirály Vendéglő mellett 16+5 férőhelyes, térkő burkolatú, merőleges beállású, 2,5
méter széles parkoló. 1 db elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés
telepítése oly módon, hogy két parkolóhelyen biztosított legyen az elektromos gépkocsi-töltési
lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 280
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:
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VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144769759
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29248092
Postai cím: Hrsz 0152/12
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: info@dibu.hu
Telefon: +36 209348524
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
. A Vállalkozási Szerződés VII.1. pontjában a szerződés ellenértéke a következő volt:
„VII.1. A vállalkozói díj forrása 100%-ban a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 kódszámú pályázat.
A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozói díj
nettó 138.470.235,- Ft + 37.386.963,- Ft 27% ÁFA, bruttó 175.857.198,- Ft, azaz bruttó
százhetvenötmillió-nyolcszázötvenhétezer-százkilencvennyolc forint.”
II.1. Az I.1. és az I.2. pontokban ismertetett körülményekre figyelemmel Szerződő Felek az alábbi
műszaki tartalommal módosítják a Szerződést:
- Rétegrend vastagítás a kerékpárúton (pótmunka)
A tervezés időszakában jóval alacsonyabb volt a Balaton vízszintje. A kivitelezés ideje alatt a
Balaton üzemi vízszintjének megemelése (120 cm) és az altalaj vártnál alacsonyabb teherbírása
miatt a tervező előírta, hogy a nyomvonal teljes hosszában a kerékpárút rétegrendjében a
dolomit zúzottkő (32/63) réteg vastagabbra építendő. A tervezői nyilatkozat/előírás jelen
szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi.
A pótmunka ellenértéke nettó 6.299.524,- Ft.
- A parkolók közvilágításának kiépítése megújuló energia felhasználásával
A parkolók közvilágítása a tervek szerint nem megújuló energia felhasználásával került volna
kiépítésre. A kivitelezés folyamán azonban a terepet és a már üzemelő műszaki berendezéseket
megvizsgálva Megrendelő és Kivitelező arra a megállapításra jutott, hogy a Sirály utcai (KP-1/A1
és KP-1/A2 szakaszon) és a Mocsár utcai (KP-2/A szakaszon) parkolók világítását napelemes
kandeláberek kihelyezésével szükséges megoldani. Emellett szólnak az alábbi érvek:
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- A tervezett közvilágítási hálózat zökkenőmentes kialakítását a talajban kiépített működő
közművek akadályoznák, főleg a Mocsár utcában. Ezek a közmű érintések elkerülhetők a
napelemes kandeláberek telepítésével.
- A Sirály utcai részen, a KP-1/A2 szakaszon és a Mocsár utcánál jelenleg is működik napelemes
világítási rendszer a 2015. évben megvalósult, a „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn” című, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító
számú pályázati projektnek köszönhetően. Az ott felhasznált napelemes lámpatípusok az elmúlt
4 évben nagy fejlődésen esetek át, a lámpák megújult töltési és világítási technikája alapján –
amelyet a gyártól lekért műszaki adatok és egyéb dokumentumok alátámasztanak – alkalmasak
a parkolókban a kívánt világítási feladatot ellátni. Ráadásul a megvalósítandó világítási
rendszer illeszkedni fog a már meglévőhöz, és turisztikai vonzerőfejlesztésről lévén szó, fontos
a környezeti szempontok előtérbe helyezése, a környezetbarát megoldások alkalmazása és a
megújuló energia felhasználásának növelése.
- Az önkormányzatnak nem kell rendszeres havi költséggel számolni az áramszolgáltató felé,
ugyanis a kihelyezésre kerülő napelemes világítótestek gondozásmentesek, csak pótlási költség
merülhet fel a fenntartás során.
A módosult műszaki tartalom nem jár költségnövekedéssel, a napelemes világítási rendszer
költsége megegyezik az eredetileg tervezett közvilágítási hálózat kiépítésének költségével.
II.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási díj I.1. és I.2. pontokban megjelölt indokokra
hivatkozással történő módosítását kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással elfogadják,
melyre figyelemmel Szerződésük VII.1. pontja az alábbiak szerint változik:
„VII.1. A vállalkozási díj forrása 100%-ban a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 kódszámú pályázat.
A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozási
díj
nettó 144.769.759,- Ft + 39.087.835,- Ft 27% ÁFA, bruttó 183.857.594,- Ft, azaz bruttó
száznyolcvanhárommillió-nyolcszázötvenhétezer-ötszázkilencvennégy forint.”
"VI.3. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés aláírásától számított 280 nap."
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: Felek a vállalkozási szerződés 2. módosítását 2019. szeptember
19-én írták alá, melynek jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) a) pontja lett megjelölve, figyelemmel a
szeződés IV.8., IV.12. és VIII.12., VIII.13. pontjaira. A módosítás indoka a vállalkozó kimentett
késedelmének elfogadása volt. Tekintettel a fentiekre, a Kbt. 141. § (7) bekezdése alapján nem
került a módosításról hirdetmény feladásra.
A Közreműködő szervezet utólagos ellenőrzése során azt a jogi véleményt alakította ki, hogy a
szerződésmódosítás jogcímeként a Kbt. 141. § (4) c) pontját szükséges megjelölni. A
véleménynek eleget téve a Felek a szerződésmódosítást 2020. június 16-án kiegészítették,
melyben a módosítás jogcímét a Kbt. 141. § (4) c) pontjára módosították.
A módosítás jogszabályi alapja:
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Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x 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: 144769759 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 144769759 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
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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