Tájékoztató a szerződés módosításáról
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2017/49
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
2017.03.31.
4618/2017
45000000-7
Papkeszi Község Önkormányzata
Papkeszi belterület 638, 675, 664 hrsz; 71, 115, 118
hrsz, 71, 74 hrsz, 211 hrsz; 424/1, 425/4 hrsz

Strabag Általános Építő 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: Papkeszi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK24083
Postai cím: Fő utca 42.
Város: Papkeszi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ráckevei Lajos
Telefon: +36-88-596-921
E-mail: polgarmester.ph@invitel.hu
Fax: +36-88-588-651
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.papkeszi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: „Kivitelezési szerződés belterületi utak és járda felújítására Papkeszin a 317 690
azonosító számú BM pályázat keretében”
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:
„Kivitelezési szerződés belterületi utak és járda felújítására Papkeszin a 317 690 azonosító
számú BM pályázat keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Papkeszi belterület 638, 675, 664 hrsz; 71, 115, 118 hrsz,
71, 74 hrsz, 211 hrsz; 424/1, 425/4 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Colorchemia lakótelep bekötő útja 638, 675, 664 hrsz -> itatott makadám hossza: 140m,
szélessége: ~3,0 m, padka 0,5-1m (mellette feliszapolódott árkok)
2. Papkeszi, Bajcsy-Zsilinszky utca
2/A. Bajcsy Zs. utca főág 71, 115, 118 hrsz -> aszfalt hossza 500m, szélessége: 4,0 m padka
0,5-1,0m mellette feliszapolódott árok zöldterületek
2/B. Bajcsy Zs. utca zsákutca szakasz 118 hrsz -> aszfalt hossza 65m, szélessége 3,0-3,4m,
padka 0,5-1,0m mellette feliszapolódott árok zöldterület
3. Bajcsy Zs. utca (temető felé folytatódó szakasza) a Kossuth utcai/Bajcsy Zs.- utcai
útcsatlakozástól a temetőkapuig 71, 74 hrsz -> itatott aszfalt makadám hossza: 170m,
szélessége: ~4,0 m Bajcsy Zs. utcai vonal, ~temetői szakasz 3,5m széles, mellett 1,3m+szegély
1,5 m széles leromlott járda, az út mellett padka 0,5-1m (mellette feliszapolódott árkok)
4. Papkeszi, Kállai Éva utca 211 hrsz -> aszfalt útcsatlakozási deltája 4,5m széles út sarokívekkel
0,5-1m útdeltával (út alatti áteresz vizsgálandó)
5. Papkeszi, Petőfi utca 424/1, 425/4 hrsz -> itatott aszfalt makadám buszfordulós útcsatlakozás
bomlott részeinek foltszerű javítása
(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:
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:
652 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Kivitelezési szerződés belterületi utak és járda
felújítására Papkeszin a 317 690 azonosító számú BM pályázat keretében”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/21 (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: Strabag Általános Építő Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2./ Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: utepites.veszprem@strabag.com
Telefon: +36 22512262
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax: +36 22340284
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16 247 762
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 tárgy:

Fő szójegyzék
45233142-6

További tárgyak:

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Papkeszi belterület 638, 675, 664 hrsz; 71, 115, 118 hrsz, 71,
74 hrsz, 211 hrsz; 424/1, 425/4 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.Colorchemia lakótelep bekötő útja 638, 675, 664 hrsz -> itatott makadám hossza: 140m, szélessége:
~3,0 m, padka 0,5-1m (mellette feliszapolódott árkok)
2. Papkeszi, Bajcsy-Zsilinszky utca
2/A. Bajcsy Zs. utca főág 71, 115, 118 hrsz -> aszfalt hossza 500m, szélessége: 4,0 m padka 0,5-1,0m
mellette feliszapolódott árok zöldterületek
2/B. Bajcsy Zs. utca zsákutca szakasz 118 hrsz -> aszfalt hossza 65m, szélessége 3,0-3,4m, padka
0,5-1,0m mellette feliszapolódott árok zöldterület
3. Bajcsy Zs. utca (temető felé folytatódó szakasza) a Kossuth utcai/Bajcsy Zs.- utcai útcsatlakozástól a
temetőkapuig 71, 74 hrsz -> itatott aszfalt makadám hossza: 170m, szélessége: ~4,0 m Bajcsy Zs. utcai
vonal, ~temetői szakasz 3,5m széles, mellett 1,3m+szegély 1,5 m széles leromlott járda, az út mellett
padka 0,5-1m (mellette feliszapolódott árkok)
4. Papkeszi, Kállai Éva utca 211 hrsz -> aszfalt útcsatlakozási deltája 4,5m széles út sarokívekkel
0,5-1m útdeltával (út alatti áteresz vizsgálandó)
5. Papkeszi, Petőfi utca 424/1, 425/4 hrsz -> itatott aszfalt makadám buszfordulós útcsatlakozás
bomlott részeinek foltszerű javítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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: 16 247 762
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: Strabag Általános Építő Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2./ Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: utepites.veszprem@strabag.com
Telefon: +36 22512262
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax: +36 22340284
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/03/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Szerződés IV. 16. pontjának eredeti tartalma:
„16. A kifizetéseknél Szerződő felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában
foglaltakra figyelemmel.
Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla
kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor.”
A Szerződés IV.16. pontjának módosított tartalma:
„16. A kifizetéseknél Szerződő felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában
foglaltakra figyelemmel.
A Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből.
A Vállalkozó által, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla
kiegyenlítésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának rendelkezéseivel összhangban
kerül sor.”
A Szerződés IV. 24. pontjának eredeti tartalma:
„24. Vállalkozó 1db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó számláját egy
példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő
székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát,
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valamint köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói
szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni
és érvényesíteni. Vállalkozó számlájának melléklete a teljesítés-igazolás. A leírtaktól eltérően
kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből
eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem
érvényesíthetnek Megrendelővel szemben.”
A Szerződés IV. 24. pontjának módosított tartalma:
„24.Vállalkozó 1db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó számláját egy
példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő
székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát,
valamint köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának rendelkezései kapcsán
alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra
vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó számlájának melléklete a teljesítés-igazolás. A
leírtaktól eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként
visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók
késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek Megrendelővel szemben.”
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 szerződés-módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
kerülhet sor, ugyanis a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható,
ha a módosítás nem lényeges.
A Kbt. és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a
továbbiakban: Mód.tv.) 38. §-a módosította az alvállalkozói bevonás mértékére vonatkozó Kbt. 138.
§ (1) és (5) bekezdését. A Mód.tv. 48.§-a 2017. január 1. napjával - többek között - az alábbiak
szerint módosította a Kbt. 197. §-ának (6) bekezdését.
,,A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód1. tv.
által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás megrendelése
esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. A szerződés ilyen módosítása a
Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után
új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.”
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások
esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó.
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)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/28 (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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