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Kerékpárút szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.09.24.
Iktatószám: 17126/2020
CPV Kód: 45223300-9;45233162-2
Ajánlatkérő: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Balatonfűzfő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
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: 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:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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 szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak: 45233162-2

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 Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 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



4

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 szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 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: 2020/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
Eredeti rendelkezés: A Vállalkozási Szerződés II.2. pontjában a teljesítés helyének, azaz az 
építési munkaterületeknek a pontos megjelölése a következő volt: 
„KP-1/A1 szakasz: Balatonfűzfő, 300/3, 351/4, 351/5 és 352/10hrsz.; 
KP-1/A2 szakasz: Balatonfűzfő, 350/1 és 351/3 hrsz.; 
KP-2/A szakasz: Balatonfűzfő, 352/14, 299, 1726/1, 357/80, 357/81, 357/82, 357/65, 359/6, 1712, 
1723/1, 1724/1, 1747, 1764, 1763, 1762, 1761, 1730/3, 1750, 1749/1, 1765, 1724/2, 1725, 1726/2, 1748/1, 
1729, 1728/1, 1738, 1730/1, 1739/1, 357/2, 357/40, 357/55 hrsz.” 
A módosítás indoka: Vállalkozó a megvalósulási terv elkészítéséhez földmérő kért fel, aki 
elvégezte az elkészült szakaszokra, – így a kerékpárút KP-1/A1 szakaszára is – a geodéziai 
felmérési munkákat. A pontos geodézia bemérés során vált bizonyossá, hogy a 8175 
Balatonfűzfő, Sirály utca, belterület, 300/4 hrsz.-ú ingatlan is érintetté, a projekt megvalósítási 
helyszínévé vált, mert a nyomvonal eltolásra került. A nyomvonal eltolásának oka 
közlekedésbiztonsági ok, miszerint a büfésor teraszának meglévő térkőburkolatához került 
igazításra a kiszolgáló út, így nem keletkezett a büfésor terasza és a kiszolgáló út között egy 
földes, burkolatlan terület, és ezzel elejét vették a balesetveszélyes terület kialakulásának, 
ehelyett egy biztonságos, rendezett terület került kialakításra. A nyomvonal eltolása csekély 
mértékű, építési engedélyt módosítani emiatt nem kellett. A módosulás pót-, illetve 
többletmunkával nem jár, így többletköltséget sem igényel. Az indoklás a műszaki ellenőr és a 
felelős műszaki vezető együttes nyilatkozatán alapszik, mely a szerződés 1. számú mellékletét 
képezi a megvalósulási tervvel együtt.
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Jelen szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, tekintettel arra, hogy a
módosítás nem lényeges. 
Módosított rendelkezés: Szerződő Felek kijelentik, hogy teljesítés helyének, azaz az építési
munkaterületeknek a pontos megjelölésének I. pontban megjelölt indokokra hivatkozással
történő módosulását kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással elfogadják, melyre
figyelemmel Szerződésük II.2. pontja az alábbiak szerint változik: 
„II.2. KP-1/A1 szakasz: Balatonfűzfő, 300/3, 300/4, 351/4, 351/5 és 352/10hrsz.; 
KP-1/A2 szakasz: Balatonfűzfő, 350/1 és 351/3 hrsz.; 
KP-2/A szakasz: Balatonfűzfő, 352/14, 299, 1726/1, 357/80, 357/81, 357/82, 357/65, 359/6, 1712,
1723/1, 1724/1, 1747, 1764, 1763, 1762, 1761, 1730/3, 1750, 1749/1, 1765, 1724/2, 1725, 1726/2, 1748/1,
1729, 1728/1, 1738, 1730/1, 1739/1, 357/2, 357/40, 357/55 hrsz.” 

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 módosítás indoka: Vállalkozó a megvalósulási terv
elkészítéséhez földmérő kért fel, aki elvégezte az elkészült szakaszokra, – így a kerékpárút
KP-1/A1 szakaszára is – a geodéziai felmérési munkákat. A pontos geodézia bemérés során vált
bizonyossá, hogy a 8175 Balatonfűzfő, Sirály utca, belterület, 300/4 hrsz.-ú ingatlan is érintetté,
a projekt megvalósítási helyszínévé vált, mert a nyomvonal eltolásra került. A nyomvonal
eltolásának oka közlekedésbiztonsági ok, miszerint a büfésor teraszának meglévő
térkőburkolatához került igazításra a kiszolgáló út, így nem keletkezett a büfésor terasza és a
kiszolgáló út között egy földes, burkolatlan terület, és ezzel elejét vették a balesetveszélyes
terület kialakulásának, ehelyett egy biztonságos, rendezett terület került kialakításra.
A módosítás nem lényeges, ezért a szerződés a Kft. 141. § (6) bekezdése alapján módosítható.

A módosítás jogszabályi alapja:
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

x 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
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Érték ÁFA nélkül: 144769759 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/21 (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


