Vállalkozási szerződésmódosítás az „Aszód Város főterének
megújítása” tárgyú építési beruházás során
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2016/107
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ

Ajánlatkérő:

Aszód Város Önkormányzat
Aszód Város közigazgatási területe: Aszód,

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

2016.09.16.
11116/2016
45211360-0

Szabadság tér
PLAN-EX 2002 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: Aszód Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK18264
Postai cím: Szabadság tér 9.
Város: Aszód
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2170
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztán István polgármester
Telefon: +36 28 500 685
E-mail: maria.molnar@aszod.hu
Fax: +36 28 400 575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.aszod.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Vállalkozási szerződésmódosítás az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú
építési beruházás megvalósítására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45211360-0

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: Vállalkozási szerződés az „Önkormányzati közintézmények energiahatékonysági
felújítása Aszódon a KEHOP 5.2.9 pályázat keretében” tárgyú építési beruházás
megvalósítására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Aszód Város közigazgatási területe:
Aszód, Szabadság tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aszód Város Önkormányzata az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás
során az alábbiakban részletezett építési, kivitelezési munkákat kívánja megvalósítani.
Az átalakítás célja, egy kulturált, rendezett teret létrehozni, amely méltó a Podmaniczky
kastélyhoz való megérkezéshez és Aszód Polgármesteri Hivatalához. A tér elhanyagolt
burkolatai elbontásra kerülnek. A világháborús emlékmű előtti burkolatot visszabontjuk a
lépcsősorig. (A bontás nem tárgya a közbeszerzésnek) Az elbontott lépcsőelemek az új
pavilonépületnél felhasználásra kerül. Az emlékmű eredeti kerítése visszaállításra kerül, és a
szobrok díszkivilágítást kapnak. A tér közepén egy központi pozícióban szökőkút kerül
kialakításra. Körülötte teresedés, pihenő padokkal. A központi szökőkút körül a burkolat virág
mintázatban kerül lerakásra. A téren a Kossuth Lajos utca felé egy zenepavilon kerül, időszakos
rendezvényekhez. A fő közlekedési irányok mellett gyalogosösvények segítik a tér intenzívebb
használatát.
Zenepavilon építése (főbb munkanemek):
Bontott keménymészkő elemekből padlóburkolat készítése: 28,3 m2;
Bontott keménymészkő elemekből lépcső készítése 3 sorban: 96 fm;
Fa pergolaszerkezet kialakítása: 58,9 m2;
Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával: 65 m2
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Fémlemezfedés készítése állókorcos kialakítással: 124 m2;
Külső fafelületek lazúrozása: 140 m2
Parkosítás (főbb munkanemek):
Gyepnyesés 15-20 cm vastagságban, termőföld deponálása újrahasznosításhoz: 2444 m2;
Tereprendezés: 3152 m2;
Termőföld beszerzése, szállítása és elterítése: 541 m3;
Járdák, gyalogutak építése: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 402 m2;
Luther rózsa kialakítása: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 424 m2;
Vegyes használatú piactér építése: térkő burkolat építése autóforgalomra: 324 m2;
Szórt burkolatú sétautak építése: 256 m2
Elektromos munkák;
Gépészet
(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: 45
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:
9743 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/08 (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

3

Hivatalos név: PLAN-EX 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 101.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
E-mail: bedo.attila@planex.hu
Telefon: +36 23565001
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: 50782975
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

45211360-0

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Aszód Város közigazgatási területe:
Aszód, Szabadság tér
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aszód Város Önkormányzata az „Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás
során az alábbiakban részletezett építési, kivitelezési munkákat kívánja megvalósítani.
Az átalakítás célja, egy kulturált, rendezett teret létrehozni, amely méltó a Podmaniczky
kastélyhoz való megérkezéshez és Aszód Polgármesteri Hivatalához. A tér elhanyagolt
burkolatai elbontásra kerülnek. A világháborús emlékmű előtti burkolatot visszabontjuk a
lépcsősorig. (A bontás nem tárgya a közbeszerzésnek) Az elbontott lépcsőelemek az új
pavilonépületnél felhasználásra kerül. Az emlékmű eredeti kerítése visszaállításra kerül, és a
szobrok díszkivilágítást kapnak. A tér közepén egy központi pozícióban szökőkút kerül
kialakításra. Körülötte teresedés, pihenő padokkal. A központi szökőkút körül a burkolat virág
mintázatban kerül lerakásra. A téren a Kossuth Lajos utca felé egy zenepavilon kerül, időszakos
rendezvényekhez. A fő közlekedési irányok mellett gyalogosösvények segítik a tér intenzívebb
használatát.
Zenepavilon építése (főbb munkanemek):
Bontott keménymészkő elemekből padlóburkolat készítése: 28,3 m2;
Bontott keménymészkő elemekből lépcső készítése 3 sorban: 96 fm;
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Fa pergolaszerkezet kialakítása: 58,9 m2;
Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával: 65 m2
Fémlemezfedés készítése állókorcos kialakítással: 124 m2;
Külső fafelületek lazúrozása: 140 m2
Parkosítás (főbb munkanemek):
Gyepnyesés 15-20 cm vastagságban, termőföld deponálása újrahasznosításhoz: 2444 m2;
Tereprendezés: 3152 m2;
Termőföld beszerzése, szállítása és elterítése: 541 m3;
Járdák, gyalogutak építése: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 402 m2;
Luther rózsa kialakítása: térkő burkolat építése gyalogos forgalomra: 424 m2;
Vegyes használatú piactér építése: térkő burkolat építése autóforgalomra: 324 m2;
Szórt burkolatú sétautak építése: 256 m2
Elektromos munkák;
Gépészet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
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: 50782975
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLAN-EX 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 101.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
E-mail: bedo.attila@planex.hu
Telefon: +36 23565001
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
5

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): Az eredeti Vállalkozási szerződés 4.3. pontja:
„A teljesítés során a 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi
ütemezés szerint:
- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 50%-a erejéig;
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
fennmaradó 50 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki
átadás átvételi lejárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 50%-a
erejéig.”
Felek az eredeti Vállalkozási szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítés során a 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az alábbi
ütemezés szerint:
- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 50% + ÁFA
erejéig, azaz 25.391.487,- Ft + általános forgalmi adó értékben;
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
fennmaradó 50 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki
átadás átvételi lejárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 50% +
ÁFA erejéig, azaz 25.391.487,- Ft + általános forgalmi adó értékben.
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:
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:
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: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
ELŐZMÉNY
Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott, 2016. július 19-én megküldött ajánlattételi
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felhívással közbeszerzési eljárást folytattak le, melynek eredményeként és arra tekintettel
Vállalkozási szerződést írtak alá az alábbi tárgyban:
„Aszód Város főterének megújítása” tárgyú építési beruházás.
Megrendelő és Vállalkozó a Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően
2016. szeptember 1-én módosították.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/13 (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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