
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím:  Dózsa György út 41. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1146 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban 

részletezettek szerint. 

Építési övezet: ("C-D" építési hely) 

Beépítési mód: szabadon álló 

Telek területe: 962.303 m2 

Tervezett épületmagasság: 22 m 

Beépítettség: 11.314,10 m2 

Összes szintterület: 31.727,71 m2 

Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m2 

Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m2 

Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes” funkciók, valamint térszín 

alatt és térszín felett telepíthető terek. 

A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó tartalmak, valamint az egyedi 

kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók: 

- 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem 

- gyerekmúzeum 

- múzeumpedagógia 

- látogatóközpont 

- foodcourt 

A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze: 

- könyvtár 

- üzemeltetési irodák 

- műtárgykezelés 

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m2 állandó és 2266 m2 időszaki kiállítótér 

megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés, a rakodók és parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. 

Itt kapnak helyet az energia és hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják. 

A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt elkészülnek, az építési helyszínen 

jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen elkészülnek, így ezek nem részei ennek a munkának. 

Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet monolit vasbeton, egészen a 

zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet. 



Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek megfelelően. A szigetelt 

felület cca. 22.000 m2. A burkolat aránya nagyjából 1/3. 

Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5.100 m2. Az üvegfal előtt részben 

egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzat karakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, 

a vasbeton szerkezetekhez rögzítve azt. 

A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek. Mindemellett jelentős mennyiségű üveg 

szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken. Ennek mértéke cca. 3.600 m2. 

A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7.400 m2), a múzeumi területeken álpadlóra szerelt gumi burkolat 

található (cca. 7.900 m2). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák), fával burkoltak, míg az alárendeltebb 

helyiségekben műgyanta található. 

Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztül működik. 

A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére. Az épületszerkezetek 

nem éghető anyagúak és éghető burkolattal sincsenek ellátva 

Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris elemeket használ, mégis 

egyedinek tekinthető. 

A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai hangolás. A 

teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése: vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-

1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500 Hz…1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m. 

Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg. 

Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózat fejlesztése is része a 

feladatnak: 

A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós kétszakaszos tárgyalásos eljárás 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 075-166170 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 5892/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 - 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név:  ZÁÉV Építőipari Zrt. 

Postai cím:  Millennium köz 1. 

Város:  8900 Postai irányítószám:  Zalaegerszeg 

V.1.2) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név:  Magyar Építő Zrt. 

Postai cím:  Pillangó utca 28. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1149 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 



V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja:  

2019.02.28.; 2019.02.28.; 2019.03.31.; 2019.03.31.; 2019.04.30.; 2019.04.30.; 2019.05.31.; 2019.05.31.; 2019.06.30.; 2019.06.30.; 

2019.07.31.; 2019.07.31.; 2019.08.31; 2019.08.31; 2019.09.30.; 2019.09.30.; 2019.10.31.; 2019.10.31.; 2019.11.30.; 2019.11.30. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:  

2019.05.22. (52 222.565 Ft); 2019.04.24. (78 333 849 Ft); 22019.04.25. (87 209 852 Ft); 2019.04.24. (130 814 779 Ft);  

2019.06.28. (216 982 453 Ft); 2019.07.09. (325 473 681 Ft); 2019.07.03. (403 006 752 Ft); 2019.07.18. (604 510 129 Ft);  

2019.09.04. (360 004 722 Ft); 2018.08.30. (540 007 081 Ft); 2019.09.17. (408 434 799 Ft); 2019.09.17. (612 652 198 Ft);  

2019.10.30. (762 352 691 Ft); 2019.10.30. (508 235 128 Ft); 2019.11.26. (512 261 675 Ft); 2019.11.08. (768 392 512 Ft);  

2019.12.19. (424 877 138 Ft); 2019.12.11. (637 315 706 Ft); 2020.01.22. (550 655 574 Ft); 2020.01.22. (367 103 716 Ft) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:  

[2019.05.22. (52 222 565 Ft); 2019.04.24. (78 333 849 Ft); 22019.04.25. (87 209 852 Ft); 2019.04.24. (130 814 779 Ft);  

2019.06.28. (216 982 453 Ft); 2019.07.09. (325 473 681 Ft); 2019.07.03. (403 006 752 Ft); 2019.07.18. (604 510 129 Ft);  

2019.09.04. (360 004 722 Ft); 2018.08.30. (540 007 081 Ft); 2019.09.17. (408 434 799 Ft); 2019.09.17. (612 652 198 Ft);  

2019.10.30. (762 352 691 Ft); 2019.10.30. (508 235 128 Ft); 2019.11.26. (512 261 675 Ft); 2019.11.08. (768 392 512 Ft);  

2019.12.19. (424 877 138 Ft); 2019.12.11. (637 315 706 Ft); 2020.01.22. (550 655 574 Ft); 2020.01.22. (367 103 716 Ft)] 

Pénznem: [H][U][F] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


