ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000755272019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Berek Világa Látogatóközpont kivitelezés 2.-KEHOP

Ajánlatkérő
neve:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Csopak

HU213

NUTS-kód:

riczinger@bfnp.hu

Postai irányítószám:

Riczinger

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
11889331

Nemzeti azonosítószám

Kossuth Lajos Utca 16

Postai cím:
Város:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Telefon:

8229

Ország:

Magyarország

Dóra
+36 87555288

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Berek Világa Látogatóközpont kivitelezés 2.-KEHOP

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

EKR000755272019

2019.08.12 17:27:04

Mennyisége: Műszaki leírás és költségvetés szerint. Tárgya: „Berek Világa Látogatóközpont kivitelezése és kapcsolódó munkák
elvégzése 2.” a „Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása
infrastruktúra-fejlesztéssel” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 azonosítószámú projekt során” – FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6
) bekezdés alapján Új kétszintes bemutató épület kialakítása 265,94 m2 hasznos alapterülettel, kút alapozással. Az épület pillérvázas
szerkezetű, LEIERTHERM 20 N+F falazó szerkezetből rakott, simított, vakolt héj, 15 cm vastag EPS hőszigetelés. Homlokzaton
Betonyp lemez burkolással. Földszinti pillérvázas szerkezet felett fagerendás födém, HEA 160-as főtartókkal, felsőszint fa rácsostartós
szerkezetű, acél és vonóvasak kiegészítésével. A tető hornyolt héjazattal készül, padlástérre egykarú acélszerkezetű lépcső vezet.
Válaszfala szárazépítési technológiával készülnek, külsőnyílászárók 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók. Épületen belül WC
blokk, kialakítása, teakonyha, greslap burkolattal 194,12 m2 - új tároló 27,3 m2 hasznos alapterülettel, kút alapozással, pillérváz
szerkezettel, cserépfedéssel - új ivóvízbekötés kialakítása, belső ivóvízhálózat kiépítése - új szennyvízbekötés kialakítása - közterületen
gravitációs szennyvízcsatorna hálózat bővítés - házi szennyvízátemelő kialakítás, nyomóvezetékkel - elektromos mérőszekrényhely
kialakítása, belső elektromos hálózat kiépítése - udvartér kialakítása 40 cm vastag murvaburkolattal, tömörítve - tüzivíztározó kiépítés
- napelemes rendszer kiépítése További információk - Beruházás része a fogadó terület rendezése, parkolási, és kerékpár tárolási
lehetőség biztosítása, illetve a parkosítás is. - Az épület közforgalmú helységei teljes akadálymentesítettek. - A látogatóközpont épülete
az akadálymentes használatra alkalmasan kerül kialakításra, beleértve az udvar és az épület közötti közlekedési útvonalat is. - Natura
2000 interaktív kiállítás kialakítása, mely korszerű, interaktív eszközökkel mutatja be a Balatoni Nagyberek természeti kincseit, madár
- és rovarvilágát, kultúrtörténetét, valamint a „berki életforma” jellegzetes eszközeit. o Sínekre felhelyezett, könnyen eltávolítható,
elhúzható installációk és mozgatható paravánok. o Installációs felületek kialakítása, installációk kihelyezése: madársziluett fotósarok
a földvárak témáját bemutató terepasztal a Balaton témáját bemutató terepasztal gyermekjáték sziget (mobil installáció) kosár-sziget
(mobil installáció) a kiállítási panelek (a panelek egy része világító LED panel, 1-1 madár színes fotójával és a megfelelő
madárhanggal) tájékoztató, oktatótáblák kihelyezése a bemutató házban és házon kívül ülő alkalmatosságok elhelyezése További
információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmaz.
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT A II.1.7.) PONT FOLYTATÁSA: A közbeszerzési eljárás egyetlen épület kialakítása, ugyanazon cél
megvalósítására irányul. A részajánlattételi lehetőség biztosítása továbbá a gazdasági ésszerűséggel sem összeegyeztethető tekintettel
arra, hogy a beruházás megvalósítási, üzemeltetési továbbá garanciális tekintetben is egy egységes szerkezetet alkot. Megállapítható,
hogy a tárgyi beruházás műszaki és gazdasági szempontból is funkcionális egységet képez. Mindezek alapján Ajánlatkérő a beruházás
megvalósíthatóságát veszélyeztetné amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosítana. Eljáró
FAKSZ: Dr. Nyiri Csaba; lajstromszáma: 00289

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.06.18
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000755272019
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A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., 8749 Zalakaros, Jegenye Sor 3.

13748429220

1. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap / az összes jótállás minimum 12 hónap, maximum 36
hónap, előny a magasabb): 36 hónap; 2. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (db /
legkedvezőtlenebb 0 db, legkedvezőbb 4 db, előny a magasabb): 4 db; 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való
bevonásának mértéke (fő / legkedvezőtlenebb 0 fő, legkedvezőbb 5 fő, előny a magasabb): 0 fő; 4. Egyösszegű nettó ár (nettó Ft,
előny alacsonyabb): 264.902.183,- Ft

Win2day Invest Kft., 1139 Budapest, Gömb Utca 2/B.

26142294241

1. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap / az összes jótállás minimum 12 hónap, maximum 36
hónap, előny a magasabb): 24 hónap; 2. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (db /
legkedvezőtlenebb 0 db, legkedvezőbb 4 db, előny a magasabb): 4 db; 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való
bevonásának mértéke (fő / legkedvezőtlenebb 0 fő, legkedvezőbb 5 fő, előny a magasabb): 0 fő; 4. Egyösszegű nettó ár (nettó Ft,
előny alacsonyabb): 249.893.932,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

910.1

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentációban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak. A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat a legjobb ár-érték arány
szempontja alapján

Win2day Invest Kft.
Szöveges értékelés:

900
Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentációban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak. Nem a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat a legjobb ár-érték arány
szempontja alapján

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, előny az alacsonyabb) A KH által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] 1.
sz. mellékletének A.1.b) pontjának ba) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik,
amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. AK a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat. P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (
hónap / az összes jótállás minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, előny a magasabb) A - KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) - pontkiosztás elve alapján, mely szerint az adott megajánlásra az alábbi pont adható: Megajánlható hónap
Kapható pont 12 + 0 = 12 0 12 + 1 = 13 0,42 12 + 2 = 14 0,83 12 + 3 = 15 1,25 12 + 4 = 16 1,67 12 + 5 = 17 2,08 12 + 6 = 18 2,50
12 + 7 = 19 2,92 12 + 8 = 20 3,33 12 + 9 = 21 3,75 12 + 10 = 22 4,17 12 + 11 = 23 4,58 12 + 12 = 24 5,00 12 + 13 = 25 5,42 12 +
14 = 26 5,83 12 + 15 = 27 6,25 12 + 16 = 28 6,67 12 + 17 = 29 7,08 12 + 18 = 30 7,50 12 + 19 = 31 7,92 12 + 20 = 32 8,33 12 + 21
= 33 8,75 12 + 22 = 34 9,17 12 + 23 = 35 9,58 12 + 24 = 36 10,00 A pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. A
legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az értékelés során adható pontszám felső
határával megegyező pontszámot kapnak: azaz a 36 és feletti hónap egyaránt 10 pontot kapnak. 3. részszempont: Környezetvédelmi és
fenntarthatósági vállalások (db / legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb) Ajánlattevők által a kivitelezés
vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli az alábbi táblázat szerint. Az ajánlattevő által vállalt
megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi
táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli. 0 db megajánlás: 0 pont 1 db megajánlás: 2,50 pont 2 db megajánlás: 5,00 pont
3 db megajánlás: 7,50 pont 4 db megajánlás: 10,00 pont 4. részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való
bevonásának mértéke (fő / legkedvezőtlenebb 0 fő, legkedvezőbb: 5 fő, előny a magasabb) Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha
Ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítése során. A pontozás az alábbiak
szerint történik: A - Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) - pontkiosztás elve alapján, mely
szerint az adott megajánlásra az alábbi pont adható: Amennyiben AT 0 főt alkalmaz 0 pont Amennyiben AT 1 főt alkalmaz 2,00 pont
Amennyiben AT 2 főt alkalmaz 4,00 pont Amennyiben AT 3 főt alkalmaz 6,00 pont Amennyiben AT 4 főt alkalmaz 8,00 pont
Amennyiben AT 5 főt alkalmaz 10,00 pont A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján AK rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében
tett megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár
felső határával azonos számú pontot, azaz 10 pontot ad. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok valamennyi részszempont
esetén súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az AK a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., 8749 Zalakaros, Jegenye Sor 3.

13748429220

1. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap / az összes jótállás minimum 12 hónap, maximum 36
hónap, előny a magasabb): 36 hónap; 2. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (db /
legkedvezőtlenebb 0 db, legkedvezőbb 4 db, előny a magasabb): 4 db; 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való
bevonásának mértéke (fő / legkedvezőtlenebb 0 fő, legkedvezőbb 5 fő, előny a magasabb): 0 fő; 4. Egyösszegű nettó ár (nettó Ft,
előny alacsonyabb): 264.902.183,- Ft
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Zsaluzás és állványozás részfeladatai, Költségtérítések részfeladatai, Irtás, föld-és sziklamunka részfeladatai, Síkalapozás
részfeladatai, Helyszíni beton és vasbeton munka részfeladatai, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése *1
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

EKR000755272019

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.08.13

Lejárata:

2019.08.17

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 131.§ (6) bekezdésében megállapított 5 napos időtartam utolsó napja nem munkanapra esik, a
szerződéskötési moratórium csak az ezt követő legközelebbi munkanapon, azaz 2019.08.19. napján jár le.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.08.12
2019.08.12

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
*1: részfeladatai, Fém- és könnyű épületszerkezet elhelyezése részfeladatai, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
részfeladatai, Felületképzés részfeladatai, Szigetelés részfeladatai, Felvonulási létesítmények részfeladatai, Bádogozás részfeladatai,
Szivárgóépítés, alagcsövezés részfeladatai, Hideg - és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részfeladatai,
Közműcsatorna-építés részfeladatai, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részfeladatai, Kőburkolat készítése részfeladatai,
Kert - és parképítési munka részfeladatai, Szabadidő és sportétesítmények részfeladatai, Irtás, föld és sziklamunka részfeladatai,
Falazás és egyéb kőművesmunka részfeladatai, Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részfeladatai, Épületautomatika,- felügyelet
(gyengeáram) részfeladatai, Megújuló energiashasznosító berendezés részfeladatai, Egyedi belsőépítészeti elemek elhelyezésének
részfeladatai, Dúcolás részfeladatai, Költségtérítési tételek részfeladatai, Mélyépítési munkák részfeladatai, Közmű csővezetékek és
szerelvények részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, Víz- csatornaszerelés részfeladatai, Fűtés szerelés részfeladatai, Szellőzés
szerelés részfeladatai, munkabiztonsági feladatok ellátása Az ajánlattételi felhívás V.2.) fejezetének 5) pontja alapján a jelen közb. elj.
feltételes eljárás, a Kbt. 53.§ (6) alapján: „Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (
pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül
attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és az AK a támogatásra irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
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eredménytelenné nyilváníthatja.” AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy – amennyiben a nyertes AT által megajánlott ajánlati ár
meghaladja az EKR-ben előzetesen rögzített és a bontáson ismertetett rendelkezésre álló fedezetet – élni kíván a Kbt. 53. § (6)
bekezdésben foglaltakkal, azaz az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján. AK rögzíti, hogy
élni kíván a Kbt.135.§ (12)-ben foglaltak előírásával, azaz feltételes közb. esetén az AK jogosult az elj.t megindító felhívásban
megjelölni azon feltételt, amelytől a közb. eredményességét függővé tette, a közb. elj. eredményeként megkötendő szerz.
hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Fentiekre való tekintettel AK már most tájékoztatja AT-ket , hogy amennyiben AK a
jelen eljáráshoz kapcsolódó összegezés kiküldésével − a Kbt.131.§(5) szerinti − meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem kapja kézhez a Tám. Szerz. Mód. kérelmet, úgy AK jogosult a szerz. megkötését megtagadni, a szerz. megkötése esetén a
támogatói döntés rendelkezésre állása a szerz. hatályba lépésének feltétele. A szerződés hatálybalépésének napja az a nap, amikor
Megrendelő értesíti Vállalkozót a Támogatási Szerződés módosítás hatálybalépéséről. A Kbt. 131.§ (9) alapján AK tájékoztatja továbbá
AT-ket, hogy AK a nyertes AT-vel szemben csak abban az esetben mentesül a szerz. megkötésének kötelezettsége alól, valamint a
nyertes AT akkor mentesül szerz.kötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerz.
megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerz.től való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye
.
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