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Budapest I. kerület Kapucinus utca 9. számú (hrsz. 14292/2)
műemléki védelem alatt álló lakóépület helyreállításának teljeskörű
kivitelezése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű
átalányáron.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/9
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.01.23.
Iktatószám: 18560/2012
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Teljesítés helye:
Budapest I. kerület Kapucinus utca 9. számú (hrsz.
14292/2)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: önkormányzati tevékenység

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Postai cím: Kapisztrán tér 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1014

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: László Katalin

Telefon: 458-3078

E-mail: laszlo.katalin@budavar.hu

Fax: 458-3082

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budavar.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Postai cím: Kiss János alt. u. 47.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1126

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): önkormányzati tevékenység

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
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 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Budapest I. kerület Kapucinus utca 9. számú (hrsz. 14292/2) műemléki védelem alatt álló
(műemléki törzsszáma: 15125) lakóépület helyreállításának teljeskörű kivitelezése a teljesítési
határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest I. kerület Kapucinus utca 9. számú (hrsz. 14292/2)

NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/04/16 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
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Budapest I. kerület Kapucinus utca 9. számú (hrsz. 14292/2) műemléki védelem alatt álló
(műemléki törzsszáma: 15125) lakóépület helyreállításának teljeskörű kivitelezése a teljesítési
határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Tervezett állapot szerinti mennyiség szintterületenként: pince: 215 m², földszint: 380 m²,
összesen: 595 m². Beépítettség: 59,6 %.
Építészet: ácsszerkezet, tetőfedés, falazás, vakolás, asztalos-lakatos szerkezetek, burkolás,
szigetelés, festés-tapétázás.
Statika: alap megerősítés födém megerősítés, alapozás.
Épületgépészet: víz-csatorna szerelés, fűtésszerelés, szellőzés.
Épületvillamosság: erős és gyengeáram szerelés, informatikai hálózatépítés, kaputelefon.
Kert-útépítés: a teljes belső udvar kiépítése, gépkocsi tároló, utcai kerítés építés, támfal
megerősítés.
Restaurálás: kő, festés, fém szerkezetek restaurálása.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 78.733.234 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2012/04/16 (év/hó/nap)

Befejezés 2013/07/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája
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III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
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A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2012/03/01 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6725 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/25 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

igen
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IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1./ Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a
értelmében pótmunkának minősülő munkák műszaki szükségességből felmerülő kivitelezési
munkának minősülnek, melyek a Szerződés megfelelő teljesítéséhez, az épület rendeltetésszerű és
biztonságos használatához elengedhetetlenek.
2./ A pótmunka egy része a szerződésben kikötött tartalékkeret terhére kerül elszámolásra, míg a
tartalékkeretet meghaladó részben Felek a szerződést a jelen megállapodásban módosítják.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a pótmunkát az eredetileg meghatározott
teljesítési határidőn belül végzi el. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződésben
rögzített vállalkozói díj a pótmunka igazolt költségével módosul. A tartalékkeretet meghaladó
pótmunka értéke: 2 814 152,- Ft +áfa.
4./ A szerződés teljesítése során meghozott megrendelői döntések folytán a Szerződésben
rögzített egyes tételek elhagyása vált szükségessé az alábbi indokok miatt: a pótmunkákkal egyes
tételeknél alkalmazott jobb, műszakilag megfelelőbb műszaki megoldás miatt az eredeti műszaki
tartalom elmarad (1. sz. melléklet szerint, összege 394.030,- Ft+áfa), valamint egyes munkálatokat
Megrendelő műszaki célszerűségből más beruházásban kíván megvalósítani (2.sz. melléklet
szerint, összege: 63.067.180,- Ft+áfa). Ennek eredményeként Felek megállapodnak abban, hogy az
érintett tételek szerinti munkák elvégzésére nem kerül sor, és így a vállalkozói díj - a 4. pontban írt
pótmunka értékét is figyelembe véve összesen 78.733.234,- Ft +áfa összegre módosul.
A fenti indokokra tekintettel a Szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő és befejező
időpontjának módosítása szükséges, melyet Felek a Szerződés 4.1. pontjának módosításával az
alábbiak szerint határoznak meg:
A szerződés szerinti teljesítési véghatáridő (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához
szükséges szakhatósági nyilatkozatok és a megvalósulási dokumentáció teljeskörű biztosításával):
2013. július 31.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Szerződés teljesítésre során megállapításra került, hogy az eredeti szerződés megfelelő 
teljesítéséhez, az épület rendeltetésszerű használatához pótmunka elvégzése szükséges, 
az alábbi tartalommal: 
a) Pincében régészek által megtalált téglaburkolat tisztítása, deponálása későbbi felhasználáshoz 
(S.sz.: 29.) 
b) Pincében régészek által megtalált téglaburkolattal kapcsolatos földmunkák (S.sz.: 22.) 
c) Pincelejáró bontása, dokumentálása, helyreállítása (S.sz.: 2) 
d) 01, 02, 03 helységek közt új falalapozás készítése (S.sz.: 3.) 
e) 01, 02, 03 helységek közt új fal készítése (S.sz.: 4.) 
f) 02 és 03 helységek közötti vályogfal bontása és újraépítése új anyagból (S.sz.: 5.) 
g) Betongát építése csapadék elleni védelemre (S.sz.: 19.) 
h) Pince 01 helység régészeti feltárás visszatöltése, tömörítése (S.sz.: 24.) 
i) Pince 01 helység régészeti feltárás során kibontott falazat helyreállítása (S.sz.: 28) 
j) Udvari pillérek dokumentálása, bontása, újjáépítése (S.sz.: 30.) 
 
Pótmunka szükségességének indoka: 
a) A régészeti feltárás során a pincei padlórétegrend megbontásakor a padló alatt a feltöltés alól 
régi téglaburkolat került a kutatógödörben feltárásra. A régi téglaburkolat a tervezett magasabb 
padlószinten felhasználásra kerül, ezért annak megtisztítása és deponálása szükséges a
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felhasználásig. 
b) A régészeti feltárás során a pincei padlórétegrend megbontásakor a padló alatt a feltöltés alól
régi téglaburkolat került a kutatógödörben feltárásra. A régi téglaburkolat a tervezett magasabb
padlószinten felhasználásra kerül, ezért azt fedő földfeltöltés eltávolítása vált szükségessé. 
c) A pincelejáró fala előtt -3 m mélységben drainvezeték fektetendő. A pincelejáró fal alapozásának
síkja a készített alapfeltárás során -0,8 m-nek bizonyult, így az veszélyezteti munkagödör
állékonyságát. A pincelejárót ezen előre nem látható ok miatt el kell bontani, majd 3 m mélységig
alapozás készítése után visszaépíteni. 
d) A tervezett födémfeltöltések visszabontása során a 01, 02 és 03 számú helységek közti fal pincei
falra támaszkodó alapja olyan rossz állapotúnak bizonyult, hogy a statikus ezen előre nem látható
ok miatt részbeni bontását, majd újjáépítését és a megmaradt részek megerősítését írta elő. 
e) A tervezett vakolatleverések során a 01, 02 és 03 számú helységek közti fal olyan rossz
állapotúnak bizonyult, hogy a statikus ezen előre nem látható ok miatt a fal részbeni bontását, majd
újjáépítését írta elő. 
f) A tervezett vakolatleverések során a 02 és 03 számú helységek közti falban rossz állapotú
vályogtégla falazóelemek tárultak fel. A statikus ezen előre nem látható ok miatt a fal részbeni
bontását, majd újjáépítését írta elő. 
g) A 2012.07.30-án az extrém csapadék az erősen lejtő Pala utcán lezúdulva elöntéssel fenyegette
a pincét és a szivárgóépítés munkaárkait, ezért a műszaki ellenőr 20x10 cm keresztmetszetű
betongát építését írta elő. 
h) A régészeti feltárás során egy előre nem látott törökkori szemétgödör tárult fel a pincében. A
pincei padlóburkolat megépítéséhez a kitermelt anyag (a Budapesti Történeti Múzeum régészei által
történő dokumentálás után) visszatöltése és tömörítése szükséges. 
i) A régészeti feltárás során egy előre nem látott - szomszédos épületbe vezető - pincei átjáró tárult
fel. A tervezett helység kialakításhoz a kibontott nyílás (a Budapesti Történeti Múzeum régészei által
történő dokumentálás után) visszafalazása szükséges. 
j) A meglévő udvari pillérek alapozásának szélesítés volt tervezve. A pillérek alapjainak feltárása
során kiderült, hogy azok rosszabb állapotúak a vártnál. Az egyik pillér a feltárás során a gyenge
alapozás miatt megdőlt, a másik alapozásából egy nagyobb fa gyökérzet volt eltávolítandó. Ezen
előre nem látható okok miatt a pilléreket le kell bontani, új alapozást készíteni számukra, majd
helyreállítani őket. 
 
Az egyes munkák elhagyása következtében műszaki-technológiai szempontból egymással szorosan
összekapcsolódó tételek külön vállalkozási szerződésben kerülnek meghatározásra. Ebből
következően a Szerződés szerinti műszaki tartalom átadás-átvételére az eredetileg tervezett
határidőben nem kerülhet sor, mivel ezen építési-szerelési munkáknak, illetve a technológiai
szerelésnek a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerinti maradéktalan
megvalósulása, az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek
való megfelelősége nem ellenőrizhető az elhagyott tételek elvégzésére vonatkozó szerződés
teljesítéséig, átvételéig, így ezek műszaki átvételére sem kerülhet sor.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2012/10/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk



9

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény közzétételével egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/10 (év/hó/nap)
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