Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

2017/91
Építési beruházás
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
2017.06.02.
7169/2017
45233252-0
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közigazgatási területe

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Extreme Park Környezetépítő Kft. közös
Nyertes ajánlattevő:

ajánlattevő (vezető tag);Geotech Kft. közös
ajánlattevő (tag)

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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2800 Tatabánya,
Fő tér 6. I. emelet 108. Iroda, Jogi Iroda
Telefon: +34 515700341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
II. szakasz: Tárgy
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II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0

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:
Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási
területén az alábbi érintett utakon:
Kóta József út felújítása
A teljes felújítási felület 4500 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 1400 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Baross Gábor utca felújítása
A teljes felújítási felület 5795 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata
nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 9,5
cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 350 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Panoráma út felújítása
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A teljes felújítási felület 16100 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell elvégezni,
és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Szt.Borbála út felújítása
A teljes felújítási felület 8550 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú
aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 150 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Szent György út felújítása
A teljes felújítási felület 3340 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot
kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 40 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Március 15. utca felújítása
A teljes felújítási felület 4950 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú
aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 150 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla Buszforduló)
A teljes felújítási felület 18600 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 12 cm összvastagságú
aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 4579 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció,
kivitelezési ütemterv jóváhagyása Megrendelőnél szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
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„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
(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: 10 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:
4754 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Extreme Park Környezetépítő Kft. közös ajánlattevő (vezető tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdész út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
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Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: extremepark@extremepark.hu
Telefon: +36 34311295
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34311295
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Geotech Kft. közös ajánlattevő (tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Réti út 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: geotech@geotech.hu
Telefon: +36 34310469
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34310469
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 787358778
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

45233252-0

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

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási
területén az alábbi érintett utakon:
Kóta József út felújítása
A teljes felújítási felület 4500 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata
nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm
összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 1400 m2en.
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A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Baross Gábor utca felújítása
A teljes felújítási felület 5795 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata
nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 9,5
cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 350 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Panoráma út felújítása
A teljes felújítási felület 16100 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell elvégezni,
és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Szt.Borbála út felújítása
A teljes felújítási felület 8550 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata
nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú
aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 150 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Szent György út felújítása
A teljes felújítási felület 3340 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata
nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot
kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 40 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
Március 15. utca felújítása
A teljes felújítási felület 4950 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata
nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú
aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 150 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla Buszforduló)
A teljes felújítási felület 18600 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 12 cm összvastagságú
aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
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pályaszerkezet csere szükséges 4579 m2en.
A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg
A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció,
kivitelezési ütemterv jóváhagyása Megrendelőnél szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 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:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 787358778
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Extreme Park Környezetépítő Kft. közös ajánlattevő (vezető tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdész út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: extremepark@extremepark.hu
Telefon: +36 34311295
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34311295
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Geotech Kft. közös ajánlattevő (tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Réti út 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: geotech@geotech.hu
Telefon: +36 34310469
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34310469
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/04/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
Az eredeti, aláírt vállalkozási szerződés:
III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
3.5. A jelen szerződés II. pontjában vállalt kivitelezés munkaterületek átadás-átvételnek a jelen
szerződés aláírásától számított 15 napon belül meg kell kezdődnie. A munkaterület
átadás-átvétel időpontjára a Vállalkozó adjon javaslatot, legalább 3 munkanappal korábban,
mint a javasolt dátum. Munkaterületek átadáskor a felek munkaterület átadás-átvételi
jegyzőkönyvet vesznek fel az arra jogosult személyek közreműködésével.
A vállalkozási szerződés módosítással érintett pontja:
III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
3.5. A jelen szerződés II. pontjában vállalt kivitelezés munkaterületek átadás-átvételnek a
tárgyra vonatkozó műszaki ellenőri szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül meg kell
kezdődnie. Munkaterületek átadásakor a felek munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet
vesznek fel az arra jogosult személyek közreműködésével.
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 vállalkozási szerződés 3.5 pontjában foglaltak szerint a
munkaterület átadás-átvételi eljárásnak az aláírástól számított 15 napon belül meg kell
kezdődnie. Tatabánya MJV Önkormányzata tárgyi felújítás kapcsán helyi beszerzési eljárást
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folytatott le műszaki ellenőr beszerzésére. Az eljárás meghiúsult, fedezethiány miatt. Az újra
meghirdetett eljárás bírálata jelenleg zajlik, és a műszaki ellenőr szerződésének megkötése
2017. április 25-ig fog várhatóan megvalósulni. Az ÉTV (1997. évi LXXVIII: törvény) 43.§ (1)
bekezdés g) pontja alapján az Építtető felel az építési terület átadásáért, míg a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdés a) pontja szerint az éppíttető helyszíni képviselőjeként - ha a
felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata az Étv. 43.§
(1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak.
A fentiekre tekintettel a Felek a vállalkozási szerződés 3.5. pontjának módosítását fogadták el.
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: 787358778 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 787358778 Pénznem:
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/30 (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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