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Reformátorok tere építése 2. ütem (2)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/191
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.10.03.
Iktatószám: 18950/2019
CPV Kód: 45112711-2;45223300-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Teljesítés helye:
Budapest XVI. kerület, Sashalom u. 6/b. – Rákóczi
út 9., hrsz.: 110107

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató 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: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21198560
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax: +36 14011577
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Reformátorok tere építése 2. ütem (2)
Hivatkozási szám: EKR000241362019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45112711-2
További tárgyak: 45223300-9

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:
Reformátorok tere építése 2. ütem (2)

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
További tárgyak: 45223300-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Sashalom u. 6/b. – Rákóczi út 9.,
hrsz.: 110107

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest XVI kerületi Reformátorok tere építésének 2. üteme az alábbiak szerint: 
- 28 db parkolóhely és 12 db kerékpártároló létesítése 
- kiszolgáló szociális pavilon építése: 52,38 m2, amelyben vizesblokk (akadálymentes WC-vel) és 
játékkölcsönző helyiség kerül kialakításra, valamint 21,03 m2 fedett előtér 
- kerítés építése 
- játékok: - mászóháló 
- 3 db óriáscsúszda (cca 21-23 m hosszúak), melyek átlagosan 2 m magas egyedi csúszdatornyokból 
indulnak, mellettük 5 lépcsőkarból álló lépcsősor 
- 1 db trambulin 
- homokozó 
- kismotor pálya 
- hinták 
- ivókút 
Opcionális feladatok: 
1. szabadtéri, görög nézőtér kialakítása 
2. Reformátorok tere I. ütemében épült kilátóra új infotábla készítése: 1 db 
3. WPC burkolatú színpad építése: 20 m2 
4. pad kihelyezése (3 személyes): 3 db
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5. ivókút készítése: + 1 db 
6. Hags Gym Bico elhelyezése: 1 db 
7. HAGS MANTIS kötélpálya készítése: 20 m 
8. HAGS NRG Andes akadálypálya készítése 1 db 
9. HAGS Mayflower rugós hajó telepítése 1 db 
10. Trambulin készítése: +1 db 
11. Hags Ski Stepper elhelyezése: 1 db 
12. Hags Gym Tibas elhelyezése: 1 db 
13. Mászókapu készítése 32 dbos 
14. HAGS NRG Jura akadálypálya készítése: 1 db 
15. Vízelvezetési rendszerhez folyóka beépítése 
16. Vízelvezető rendszerhez szikkasztóblokk elhelyezése 
Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti
minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely
más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható. Az egyenértékűség tekintetében ajánlatkérő a
tervező, gyártó, illetve független akkreditált laboratórium nyilatkozatát vizsgálja.

(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: 145
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:

08771 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Reformátorok tere építése 2. ütem (2)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 311852209
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: 45112711-2
További tárgyak: 45223300-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
További tárgyak: 45223300-9

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Sashalom u. 6/b. – Rákóczi út 9.,
hrsz.: 110107

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest XVI kerületi Reformátorok tere építésének 2. üteme az alábbiak szerint: 
- 28 db parkolóhely és 12 db kerékpártároló létesítése 
- kiszolgáló szociális pavilon építése: 52,38 m2, amelyben vizesblokk (akadálymentes WC-vel) és 
játékkölcsönző helyiség kerül kialakításra, valamint 21,03 m2 fedett előtér 
- kerítés építése 
- játékok: - mászóháló 
- 3 db óriáscsúszda (cca 21-23 m hosszúak), melyek átlagosan 2 m magas egyedi csúszdatornyokból 
indulnak, mellettük 5 lépcsőkarból álló lépcsősor
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- 1 db trambulin 
- homokozó 
- kismotor pálya 
- hinták 
- ivókút 
- tervezett növényirtás helyén kívül eső szomszédos telkek melletti fás bokros területen talált nagy
mennyiségű építési sitt (50 m3) elszállítása, 
- helyébe többlet termőföld terítése:141 m3, 
- cserje telepítése: 150 db 
Opcionális feladatok: 
1. szabadtéri, görög nézőtér kialakítása 
2. Reformátorok tere I. ütemében épült kilátóra új infotábla készítése: 1 db 
3. WPC burkolatú színpad építése: 20 m2 
4. pad kihelyezése (3 személyes): 3 db 
5. ivókút készítése: + 1 db 
6. Hags Gym Bico elhelyezése: 1 db 
7. HAGS MANTIS kötélpálya készítése: 20 m 
8. HAGS NRG Andes akadálypálya készítése 1 db 
9. HAGS Mayflower rugós hajó telepítése 1 db 
10. Trambulin készítése: +1 db 
11. Hags Ski Stepper elhelyezése: 1 db 
12. Hags Gym Tibas elhelyezése: 1 db 
13. Mászókapu készítése 32 dbos 
14. HAGS NRG Jura akadálypálya készítése: 1 db 
15. Vízelvezetési rendszerhez folyóka beépítése 
16. Vízelvezető rendszerhez szikkasztóblokk elhelyezése 
Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti
minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más,
azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható. Az egyenértékűség tekintetében ajánlatkérő a tervező,
gyártó, illetve független akkreditált laboratórium nyilatkozatát vizsgálja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 145
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: 313699170
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A szerződés 3.1. pontja kiegészült az alábbiakkal:
Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák teljes műszaki tartalmára
vonatkozó vállalkozói díja:
Nettó 1.846.961,- Ft, azaz nettó egymillió-nyolcszáznegyvenhatezer-kilencszázhatvanegy forint
+ ÁFA 498.679,- Ft, azaz négyszázkilencvennyolcezer-hatszázhetvenkilenc forint
Összesen: bruttó 2.345.640,- Ft, azaz bruttó
kettőmillió-háromszáznegyvenötezer-hatszáznegyven forint
A többletmunkára Megrendelő nem biztosít tartalékkeretet.
A szerződés 4.1. pontja kiegészült az alábbiakkal:
Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt
munkák ellenértékéről a 4. részszámla benyújtásával egyidejűleg.

VI.2.2) A módosítás okai
x 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: A kivitelezés során felmerültek olyan
további építési feladatok, amelyek az eredeti szerződésnek nem voltak részei:
- tervezett növényirtás helyén kívüli eső szomszédos telkek melletti fás bokros területen talált
nagy mennyiségű építési sitt (50 m3) elszállítása,
- helyébe többlet termőföld terítése (141 m3),
- cserje telepítése (150 db).
A szóban forgó rész a munkaterülethez kapcsolódik, így ésszerű a feladatot a területen már
munkát végző vállalkozóval végeztetni, ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális
problémák kezelését is egyszerűbbé teszi.
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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 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: 311852209 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 313699170 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (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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