„Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben”
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2018/223
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
2018.11.20.
20104/2018
45000000-7
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz. 5502
Gyomaendrőd, Fő út 5874/2 hrsz. 5502
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5 004 hrsz 5502

Teljesítés helye:

Gyomaendrőd, Fő út, 5874/5 hrsz. 5502
Gyomaendrőd, Damjanich u. 1-2., 5008/1 hrsz 5502
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/1 hrsz. 5502
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/3 hrsz. 5502
Gyomaendrőd, Hídfő utca, 6280/2 hrsz.

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

Bereczki és Társa Bt.

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: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02737
Postai cím: Selyem út 124
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kürtiné Erdősi Klára
Telefon: +36 66386122
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66283288
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gyomaendrod.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

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:
„Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
azonosítószámú projektben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 5874/2 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5 004 hrsz
5502 Gyomaendrőd, Fő út, 5874/5 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 1-2., 5008/1 hrsz
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/1 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/3 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Hídfő utca, 6280/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd endrődi városrészének felújítása körében az 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere (5001
hrsz.) és környezete
rehabilitációja keretében kertépítészeti munkák, környezetrendezés, elektromos munkák elvégzése,
továbbá
kereskedelmi/szolgáltató tér kialakítása keretében építészeti és statikai munkák elvégzése,
épületvillamossági munkálatok,
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épületgépészeti munkálatok elvégzése.
(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: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
7590 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú projektben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (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: Bereczki és Társa Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: HU
E-mail: balazsjanos2@gmail.com
Telefon: +3630 2579950
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Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3666 386605
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135871530
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

45000000-7

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 5874/2 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5 004 hrsz
5502 Gyomaendrőd, Fő út, 5874/5 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 1-2., 5008/1 hrsz
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/1 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca, 5875/3 hrsz.
5502 Gyomaendrőd, Hídfő utca, 6280/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd endrődi városrészének felújítása körében az 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere (5001
hrsz.) és környezete
rehabilitációja keretében kertépítészeti munkák, környezetrendezés, elektromos munkák elvégzése,
továbbá
kereskedelmi/szolgáltató tér kialakítása keretében építészeti és statikai munkák elvégzése,
épületvillamossági munkálatok,
épületgépészeti munkálatok elvégzése.
(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: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (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: 135871530
Pénznem: HUF
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bereczki és Társa Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország:
E-mail: balazsjanos2@gmail.com
Telefon: +3630 2579950
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 3666 386605
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 3.2. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje 6
hónap, de legkésőbb 2018. október 31. napja. A közbeszerzés tárgyaként Vállalkozó által vállalt
építési munkálatok ezen időpontig nem tudnak befejeződni, tekintettel arra, hogy az 5502
Gyomaendrőd, Hősök tere, 5001 hrsz. teljesítési helyen elhelyezendő eszközök nem tudnak ezen
időpontig legyártásra kerülni.
Beszerzendő eszközök:
22 db MMCité Miela (LME151b) kerti támlás pad,
1 db MMCité Woody (LWD110b ) kerti pad,
1 db MMCité Woody (LWD110bu) USB csatlakozóval ellátott pad,
1 db MMCité Woody (LWD200b ) kerti pad,
8 db MMCité Nanuk (NNK161r) hulladékgyűjtő,
22 db MMCité Edgetyre (STE210) kerékpártámasz,
4 db MMCité Arbottura (ART370) faveremrács,
3 db mmcite Lotlimit (SL600) korlát,
2.1. Felek rögzítik, hogy az mmcité3 Kft. (mely gazdasági társaság kültéri eszközök gyártását
végzi) jelezte Vállalkozó részére, hogy a gyár túlterheltsége miatt nem tudja véghatáridőre
legyártani a határidőben megrendelt eszközöket. Vállalkozó ezen tényt 2018. október 3. napján
jelezte Megrendelő felé.
2.2. Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés 3.2. pontja szerinti határidő nem tartható, az
Alapszerződés 3.2. pontjának módosítása szükséges.
3.1. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel kijelentik, hogy az
Alapszerződés 3.2. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az
Alapszerződés 3.2. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje legkésőbb 2018.
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december 10. napja.
3.2. Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel kijelentik, hogy az
Alapszerződés 3.2. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az
Alapszerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési határidő módosul a Vállalkozói kérelemben
rögzítettek szerint.
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: 4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.
4.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló, 2018 nyarán és
őszén induló rehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó megrendelések miatt a piacon lévő
gyártók és forgalmazók túlterheltté váltak. A Vállalkozó előzetesen egyeztetett a gyártóval a
megrendelt termékek gyártási és szállítási határidejére vonatkozóan, valamint
megrendelésekor olyan határidőt határoztak meg (2018.10.18.), mely időpontra a Vállalkozó a
termékek elhelyezéséhez szükséges előzetes kivitelezési feladatokkal elkészül, illetve a
termékek megérkezését követően azokat a Vállalkozási szerződésében vállalt befejezési
határidőig telepíteni tudja. A határidő meghatározásánál a Vállalkozó figyelembe vette a gyártó
által meghatározott gyártási és szállítási időt, illetve azt, hogy a termékek korábbi
leszállításához nem rendelkezik elegendő tárolókapacitással, így olyan időpont került
rögzítésre a megrendeléskor, mely után a kivitelező Vállalkozó haladéktalanul el tudja helyezni
a termékeket a megvalósítási helyszínen. Mindezekre tekintettel Vállalkozó határidőben
megrendelte a közbeszerzés tárgyában szereplő eszközök legyártását, azonban a gyártó
(mmcité3 Kft., 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 151.) jelezte, hogy nem tud határidőben teljesíteni.
Vállalkozó ezen tényt a tudomásra jutást követően haladéktalanuk jelezte Megrendelőnek, aki
ezen tényeket kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele
megvalósul.
4.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét. Jelen módosítás kapcsán a szerződés kitételei nem változnak, csupán a
szerződés teljesítésének határideje módosul 2018. október 31. napjáról 2018. december 10.
napjára, amely nem kapcsolódik az általános jelleghez. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés
cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.
4.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az
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eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor,
amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez
a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a
szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja
szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
4.5. A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív
feltételek együttesen teljesülnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
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: 135871530 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135871530 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/19 (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

7

