Mátranovák belterületi utak felújítása 2018
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

Teljesítés helye:

2019/9
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
2019.01.14.
22008/2018
45221250-9
Mátranovák Községi Önkormányzat
Mátranovák, 076 hrsz.;Mátranovák, Kőalja utca,
Dózsa György út, Nyár út, Nyírmedi út, Orgona út,
Szegfű út, Dózsa György út 88. melletti bekötő út,
Felsőbányai út, Barát köz, Nefelejcs út

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt
Nyertes ajánlattevő:

Felelősségű Társaság;KELI-BAU Építőipari 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: Mátranovák Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66124036
Postai cím: Szabadság Út 38.
Város: Mátranovák
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkóné Dénes Orsolya
Telefon: +36 205822086
E-mail: denesorsi@gmail.com
Fax: +36 32363419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://matranovak.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátranovák útfelújítás 2018
Hivatkozási szám: EKR000591072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9

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:
Mátranovák 076 hrsz-ú mezőgazd. út stabilizálása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Mátranovák, 076 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 3600 m2 Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.
- 2880 m2 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
- 720 m3 Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,
zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló
A mennyiségeket teljeskörűen a költségvetési kiírás tartalmazza.
(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: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16
II.2.1) Elnevezés:
Mátranovák belterületi utak felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: Mátranovák, Kőalja utca, Dózsa György út, Nyár út, Nyírmedi
út, Orgona út, Szegfű út, Dózsa György út 88. melletti bekötő út, Felsőbányai út, Barát köz,
Nefelejcs út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 20,5 m3 Monolit beton útburkolat készítése fagyálló simított kivitelben, dilatálva vápás
kialakítással 25*2,5*0,2
- 145 fm "K" szegély építése, betonba rakva, munkaárok kiszedéssel
- 168 m3 FZKA alap építés 87+(100+40+40)*3*0,15
- 735 m2 IF7 félitatás készítése (100+145)*3
- 37 m3 AC11 jelű aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. 735*0,05
- 60 fm Padkafolyóka építése, betonba rakva, járható kivitelben
- 37,50 m3 Kőzúzalék terítés tömörítéssel
A mennyiségeket teljeskörűen a költségvetési kiírás tartalmazza.
(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: 2018/10/01 (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 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:
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18874 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mátranovák 076 hrsz-ú mezőgazd. út stabilizálása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (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
Hivatalos név: RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60284004
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: reniutkft@gmail.com
Telefon: +36 303809280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12410280
Pénznem: HUF
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mátranovák belterületi utak felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/04 (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: KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610703
Postai cím: HRSZ
Város: Szécsényfelfalu
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NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: Magyarország
E-mail: kelibaukft@gmail.com
Telefon: +36 304653283
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22533610
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

45221250-9

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

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: Mátranovák, Kőalja utca, Dózsa György út, Nyár út, Nyírmedi
út, Orgona út, Szegfű út, Dózsa György út 88. melletti bekötő út, Felsőbányai út, Barát köz,
Nefelejcs út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 20,5 m3 Monolit beton útburkolat készítése fagyálló simított kivitelben, dilatálva vápás
kialakítással 25*2,5*0,2
- 145 fm "K" szegély építése, betonba rakva, munkaárok kiszedéssel
- 168 m3 FZKA alap építés 87+(100+40+40)*3*0,15
- 735 m2 IF7 félitatás készítése (100+145)*3
- 37 m3 AC11 jelű aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. 735*0,05
- 60 fm Padkafolyóka építése, betonba rakva, járható kivitelben
- 37,50 m3 Kőzúzalék terítés tömörítéssel
A mennyiségeket teljeskörűen a költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/10/01 (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:
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VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22533610
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610703
Postai cím: HRSZ
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: Magyarország
E-mail: kelibaukft@gmail.com
Telefon: +36 304653283
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §. (4) bekezdés c)
pontja alapján az alábbiak szerint módosítják. A módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ezek a
szerződés általános jellegére nincsenek hatással és a vállalási ár sem módosul.
A szerződés 3. Határidők pontjának 3.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3. 1. Befejezési teljesítési határidő: 2018. november 30.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
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: Mátranovák, Dózsa György út végén bekövetkezett lakossági
csőtörésből adódóan az út elázott, építésre alkalmatlanná vált. A csőtörés hibafeltárása az
ingatlan lakatlansága miatt várhatóan elhúzódik. Útfelújítás csak a javítást követően
lehetséges. Előre láthatóan a javítás 2018. november 15-ig elvégezhető, ezt követően a
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kivitelezés folytatható.
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: 22533610 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22533610 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/05 (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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