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Madárhegy – közműkiváltás - szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Iktatószám: 9381/2020
CPV Kód: 45231300-8

Ajánlatkérő:
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Madárhegy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

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: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34382714
Postai cím: Hamzsabégi Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz István Gergely
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Madárhegy – közműkiváltás
Hivatkozási szám: EKR001375682019

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

Fő tárgy: 45231300-8
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:
Madárhegy – közműkiváltás

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

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
További tárgyak: 45231100-6

45231220-3
45231221-0
45231600-1
45232000-2
45232100-3
45232300-5
45232450-1
45232451-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Madárhegy

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telekom kiváltások 
Földmunkák 149m3. Elektromos szekrények építése 4db. Csőfektetés 500m. Kábelek behúzása 
alépítménybe 320m. Oszlop állítása 16db. Bontási munkák elvégzése. Vizsgálatok, minősítések. 
Ivóvíz kiváltások 
Földmunkák (kutatóárok, nyomvonal ásás): földkiemelések 765m3, homokágyazat készítése 
tömörítéssel 180m3, földvisszatöltés, kiszoroló törmelék elszállítása. Vezetéképítés 593m. Tolózár 
beépítés 8db. Tűzcsap 2db. Különböző idomok beépítése 59db. Szekrény építése 20db. Vizsgálatok, 
minősítések. 
UPC és Invitech hálózat 
Invitech: Nyomvonal kibontása 12m3. Csővédelem építése 12fm. Visszatöltés, tereprendezés, 
üzemeltetői szakfelügyelet. 
UPC: Nyomvonal kibontása 16m3. Csővédelem építése 48fm. Visszatöltés, tereprendezés,
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üzemeltetői szakfelügyelet. 
ELMÜ hálózat kiváltások 
10kV hálózat védelembe helyezése 6 helyszínen 50m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 40m.
Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések. 
1kv hálózat védelembe helyezése 27 helyszínen 260m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 55m.
Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Csatlakozószekrények áthelyezése, kábelek
megnyújtásával 3db. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések. Szabadvezeték hálózat kiváltása:
vezetékáthelyezés 135m, oszlop áthelyezés 2db. Szekrény és telepítés 1db. 
Gázvezeték kiváltás 
Földmunkák 25m3. Vezeték fektetés 18fm, kapcsolódó idomok beszerelése. Szakfelügyeletek,
vizsgálatok, minősítések. 
Csapadékcsatorna 
Bontások 113m3. Földmunka 143m3. CKT réteg építése 40m3. Élvágás 286m. Aszfalt terítés 30m3.
Csatorna fektetés 300m. Tisztító akna építése 26db. Egy. betonlappal burkolt árok készítése 67m.
Alakító földmunka 700m2. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.

(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: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (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 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:

23219 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Madárhegy – közműkiváltás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (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: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 204161406
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: 45231300-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
További tárgyak: 45231100-6

45231220-3
45231221-0
45231600-1
45232000-2
45232100-3
45232300-5
45232450-1
45232451-8

VI.1.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Madárhegy
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telekom kiváltások
Földmunkák 149m3. Elektromos szekrények építése 4db. Csőfektetés 500m. Kábelek behúzása
alépítménybe 320m. Oszlop állítása 16db. Bontási munkák elvégzése. Vizsgálatok, minősítések.
Ivóvíz kiváltások
Földmunkák (kutatóárok, nyomvonal ásás): földkiemelések 765m3, homokágyazat készítése
tömörítéssel 180m3, földvisszatöltés, kiszoroló törmelék elszállítása. Vezetéképítés 593m. Tolózár
beépítés 8db. Tűzcsap 2db. Különböző idomok beépítése 59db. Szekrény építése 20db. Vizsgálatok,
minősítések.
UPC és Invitech hálózat
Invitech: Nyomvonal kibontása 12m3. Csővédelem építése 12fm. Visszatöltés, tereprendezés,
üzemeltetői szakfelügyelet.
UPC: Nyomvonal kibontása 16m3. Csővédelem építése 48fm. Visszatöltés, tereprendezés,
üzemeltetői szakfelügyelet.
ELMÜ hálózat kiváltások
10kV hálózat védelembe helyezése 6 helyszínen 50m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 40m.
Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések.
1kv hálózat védelembe helyezése 27 helyszínen 260m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 55m.
Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Csatlakozószekrények áthelyezése, kábelek
megnyújtásával 3db. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések. Szabadvezeték hálózat kiváltása:
vezetékáthelyezés 135m, oszlop áthelyezés 2db. Szekrény és telepítés 1db.
Gázvezeték kiváltás
Földmunkák 25m3. Vezeték fektetés 18fm, kapcsolódó idomok beszerelése. Szakfelügyeletek,
vizsgálatok, minősítések.
Csapadékcsatorna
Bontások 113m3. Földmunka 143m3. CKT réteg építése 40m3. Élvágás 286m. Aszfalt terítés 30m3.
Csatorna fektetés 300m. Tisztító akna építése 26db. Egy. betonlappal burkolt árok készítése 67m.
Alakító földmunka 700m2.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.

(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: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (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)
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A szerződés végleges összértéke: 290776699
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

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

A módosítás dátuma: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
"5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2020. június 30.
napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni."
"7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat, valamint a szükséges
pótmunkák tartalmának megfelelően a vállalkozói díjat az alábbi egyösszegű átalányárban
határozzák meg:
nettó 290.776.699, - Ft (azaz
Kettőszázkilencvenmillió-hétszázhetvenhatezer-hatszázkilencvenkilenc forint) + ÁFA, amely
bruttó 369.286.408, - Ft (azaz
Háromszázhatvankilencmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-négyszáznyolc forint)
(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)"

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: Szerződésben rögzített feladatok teljesítése során olyan előre 
nem látható, műszakilag szükséges és jellege, valamint helyzete miatt a Szerződésben rögzített
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feladatoktól nem elválasztható pótmunkák merültek fel, melyek teljesítése nélkülözhetetlen a
Szerződés alapján létrehozandó eredmény rendeltetésszerű használatához,
üzemeltethetőségéhez valamint a forgalomba helyezési eljárás megvalósításához. 
A pótmunkák azért nem voltak előre láthatóak, mert a közműszolgáltatók által biztosított tervek
eltérnek a valós állapottól és ezen körülményre csak a kivitelezés során derült fény. 
A felmerült pótmunkákra tekintettel a Szerződésben rögzített Vállalkozó díj módosítása,
valamint a felmerült pótmunkák időigényére tekintettel a Szerződésben rögzített teljesítési
határidő módosítása szükséges.

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: 204161406 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 290776699 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/25 (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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