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

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

Postai cím: Horvát Utca 14-26. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Déli Városkapu Mesterterv tervezés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

 
A Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program nemzetközi tervpályázatának eredményes lezárásával Dél-Pesten és Észak-

Csepelen az elmúlt 100 év legnagyobb városrehabilitációja, Budapest legzöldebb fejlesztésének előkészítő munkái indultak meg.  

 

Az évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz az utóbbi 

évtizedek legnagyobb parkfejlesztésével, a Duna-part rendbe tételével és élhetővé alakításával. A Program részeként több ezer fős 

egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs 

létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb 

városi térség lakóinak. Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ága mentén olyan élhető, egészségtudatos városfejlesztés indul, 

amelyben a „zöld megoldások”, kerülnek előtérbe, továbbá műemlék és helyi védettségű épületek kerülnek felújításra. A beépítési 

javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság.  

 

Szolgáltatás megrendelése Szerződés megnevezése: Tervezési Szerződés a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés masterplan 

tervdokumentációjának elkészítése tárgyában. AK a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet alapján tervpályázati eljárást (Tervpályázati 

Eljárás) indított a Budapest Déli Városkapu Fejlesztés (Fejlesztés) megvalósítása érdekében. A Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati 

dokumentációban közzétett tervezési program (Tervpályázati Tervezési Program) – amely az AD III. kötet 3. számú mellékletét képezi 

- megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. AK a Tervpályázati Eljárás eredményét kihirdette és a Tervpályázati 

Eljárásban benyújtott nyertes tervet (Nyertes Terv). Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az AF II.1.4) pontban rögzítettek szerint 

továbbtervezésére, átdolgozására és a szabályozási környezet módosításának alapjául szolgáló mesterterv (Mesterterv/Masterplan) 

elkészítése és kapcsolódó feladatok ellátása. Masterplan alatt az Ajánlatkérő a következőket érti: olyan építészeti, városépítészeti 

tervezési dokumentáció, amely egy fejlesztés koncepcionális tartalmát, elrendezését, funkcióit határozza meg. A Masterplan célja, hogy 

biztosítsa az építmények, a szociális létesítmények és a környezet kapcsolatát. A Masterplan javaslatot tehet gazdasági, lakhatási, 

közlekedési, közösségi funkciókra és használati módokra is dinamikus, hosszú távra vonatkozóan. A Masterplan tervdokumentáció 

elkészítése a Duna, Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a Budapest belterület 209968 helyrajzi számú 

bekötőút – Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha nagyságú terület beépítésének megtervezésére vonatkozik. A 

Masterplan tervdokumentáció. munkarészei az Ajánlattételi Dokumentáció III. kötetében (Műszaki Leírás) vannak kifejtve. 

  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. 
 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 



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

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2019.02.20. 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Megrendelő) 

Postai cím: Horvát Utca 14-26. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 

Hivatalos név: Snohetta Studio Innsbruck GmbH (Tervező) 

Postai cím: Maria-Theresien-Straße 57 

Város: Innsbruck (Ausztria) Postai irányítószám: 6020 

Hivatalos név: Besch und Partner KG (Tervező) 

Postai cím: Waldfriedgasse 6 

Város: Feldkirch (Ausztria) Postai irányítószám: 6800 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (éééé/hh/nn) 2020/03/19 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2020/03/25 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: nettó 464.000.000,- Ft (bruttó 589.280.000,- Ft) 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

A jelen tájékoztatás a Kbt. 43. § (7) bekezdése szerinti, éves közbenső teljesítési tájékoztatásnak minősül. 

Kiegészítő információk a V.2) ponthoz. 

Figyelemmel arra, hogy a tárgyi, 2019. április 25-én megkötött Tervezési Szerződés időtartama egy évnél hosszabb időre szól, 

így Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (7) bekezdése alapján évente aktualizálja a teljesítésre vonatkozó adatokat. Ennek megfelelően a 

V.2.2) és V.2.3) pontokban az Ajánlatkérő által legutolsóként elfogadott teljesítésre vonatkozó dátumok kerültek feltüntetésre. 

A kifizetett ellenszolgáltatás a szerződéskötéstől számított összeget jelenti. 

A szerződés szerinti Megrendelő KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (székhely: 1027 Budapest, 

Horvát u. 12-26, cégjegyzékszáma: 01-10-048661, adószám: 25416316-2-41) cégneve és székhelye 2020. február 17. napján 

megváltozott. A Megrendelő új cégneve: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt., az új székhelye: 1027 Budapest, 

Horvát utca 14-26. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


