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2. KTTET
1.FEJEZET
SZERZóDÉSES MEGALLAPoDÁS

szERZóDÉsEs MEGÁLLAPoDAS
KÉTEGvHÁZA NAGvKqZSÉG sZENNvVÍZHÁLqZArÁNAK BőVÍTÉSE,II. ÜrEM
KE OP-1.2.0/8,/1
0-2010-001I
amelylétrejőtteg}Tészről
a
KétegyházaNagyközség onkonnán}zata
címe|5741Kétegyháza,
Fő tér9.
kepvi.eliIKalcsó |strarrnePolgármc.ter
bankszámlaszána:
1l733027-1
5343549
nllvántaltási szrína:0403461
(a továbbiakban..Megrendelő',)'
másrészről
BoLEM EpitőipaÍiKff. ''
címe:5600Békéscsaba,
oszi u. 3'
kepviseli:MochnácsPá1
bankszánlasziíma:
11733003-20078
106
cégjegyzékszárrra:
04-09-002
145
adószáma:11042851
2 04
(a továbbiakban..VáIIalkozó'')között.
1, Preambulum
|'I

A |e|ekrö8.,i|ik. hog) a Megrendelda Kö/besler7éslEr.]esilóben
KF-24J8020lI'
számon
ajánlattételi felhívást tett
közzé
,'Kétegyháza Nagyközség
szenn1vízhálózatiínakbővítése'II. ijtem,,me?alósításúra a KEOP-]'2'0/B/10-2010a0]8 számú proiekt kereténóel'1' Megendelcj a közbeszelzési eljárás eredményét
20l1. íovember hó 02. napján kihirdetteazzal, hogy a közbeszezési eljárás nyeltese a
Vallalkozó' Mivel a lefol}tatottközbeszerzésiel,járássolán a Megrendelő a Vállalkozó
ajanlatátfogadtael' ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. $ (1) bekezdése&telmébena
törvényeshatáridőn belül szerződéstkötnek ajelen SzerződésesMegállapodás ésa 6.3
pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek(egÉttesen:szerződés)feltételeiszeÍint'

I.2

A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződésÍinanszírozása
a l(!oP-1.2.0 sz' projektben
az Euópai Unió támogatiisával,valanint a Magyar Állami Költségvetésésaz érintett
onkománYzat saiát fonásából történik.

2. A szerződéstárg}'a.a felek kiitelezettségei
ésnYi|atkozatai
2.1

A MegreÍdelő, KétegyhÍaaNagyközség onkoÍnán}zata (Magyarország) a jelen
Szerződésszerinti',Kétegyháza
Nagyközségszenn}.vízhálózatáoak
bővítése'
lI. ütem',
Létesítmálv)
íatovábbiakban:
kívánlétesíteni.

2.2

A felek megállapodása szednt a Vá]]alkozó köteles a
LétesítménÍszeződésszenien,teljes köúen' műszakilag és

kivitelben,a vonatkozó magyal előilásoknak,műszaki szabványoknak,valamint a
techÍika mai állásának megfelelően I. osztálÉ minőségben,határidőben cgy
szakvállalatgondosságávalelkészíteni,
^z ehhez sákséges hatósági engedélyeket
beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéseskötelezettségét
szerződésszerúen
teljesíteni.A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény
szerződésszerú
megvalósítására
vállalt köte|ezettségemellett kifejezett kötelezeftséget vállal aÍr4 hogy
jótállási/szavatossági
köteIezettségeinek
maradéktalanul
elegettesz.

2.3

Vállalkozó a SzerződésesMegállapodás aláirásával akkéntnyilatkozik, hogy a
Szerződése|válasahatatlan
részét
képeződokumenfumokat
ésa Megendelő által a
rendelkezésére
bocsátottegyébdokumentumokat,
nint szakvállalatsa,játfelelősségére
ellenőriáe, az azokbanfoglalt tényeket,előírásokatismeri. Vállalkozó a 3.2 pont
szerintiáratezeninfonnációk figyelembevéte]ével'
szakmaitapasztalatáÍa
alapozvaés
az épitésihelyszin ismeretébenállapítottameg' Vállalkozó a Létesítmény
funkciójrirrak'céljainakmegfelelő' valamint a rendeltetésszerű
használatáhozes a
teljes kórű, I. osztá|É minőségi követelményeknekmegfe]elő megielenésüés
minőségűmegvalósításához
sákségeskivitelezési
munkiikatkalkulálnitudta'
A Megrendelőköteles a szerződósszeri ti fizetésiésegyébkötelezettségeit
teljesíteni,
ennekkerctében
az l '2 pontszerintiközösségi támo8atásill' a kapcsolódóvalamennl
hazat tl'rsfinanszírozási forrás szabályszeni igénybevételéhez szükséges
intézkedéseket
határidőbenmegtenni.A VáIlalkozó fudomásulveszi,hogy szrímláinak
kibocsátásaill. a Szerződésszerinti adatszolgáltatásai
soliín kőteles megfelelnia
kőzösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai tiírsfinanszirozásterhére való
elszámo]ására
vonatkozóspeciálisközösségi éshazaiszabáyoknak'

3. El|enszolgáltatás összege ésíizetésifeltéte|ek

3.1

A szerződésegyösszegü (átalanyáras)típusú'A SzerződésElfogadottVégösszege:
241.073.288..forint+AFA' azaz ketttjszízÜeglYennégrmillió-hetvenháromezerkettőszáznyolcvannyolcforint+ÁFA,amelybő|tartalékkeretnek
minősül l8.849.,t00'fonnt+AFA'
azaz'
tizenn}o|cmillió-nyolcszázneg}venkilencezer.légszáz
forint+AFA,amelyaz Allalános fe|téte|ek
l3.5 Alcikkelye,valarnintajelen szerződés
mellékletét
képező Útnutató tl l/tiltoztatások'vállalkozói kTveÍe|ések
kezeléséhez
es a
Szerződés módosítású,ho'címűdokunentunra fi gye]erDmelhasználható fe].

3.2

A Szerződésesi\Í 225.223.888.-forint+ÁFA' azaz kettószázhuszonötmi||ió.
kettőszázhuszonháromezernyo|cszáznyolcvannyolc
forint+ÁFA, amelynekalapja
az Egyösszegű Ajrínlati Ár, és amely a SzerződésElfogadon Végösszegének
tartalékkelet
nélkülirésze.

3.3

A SzerződésElfogadottVégösszegére
ésa Szerződéses
Ána eső mindenkoriAFA a
haL'lyos jogi szabályoknakmegfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából
elszámolható,költsé8 méItékéig
a szeEődés Elfogadott végösszegénekés a
Szerződéses
Amak 84,02yo-aEU ésköltsé8vetési
támogatásból,valamint15,98%-a
saját fonásbó| kerÍil finanszírozásra'Az elszáÍnolhatóköltségen feliili rész
finanszírozásateljes egészébena Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak a2
elsziímolhatóésa nem elszámolható költséseketkülön-kiilön kell leszáttrt|áznía-

I

A vállalkozó a szelződéses Ar fejében teljes köníen vállalkozik a Létesítmény
rendeltetésszeríí
megvalósítására' valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek
tel,jesítésére'
A Vállalkozó tudomásul \eszi. hogy a Szerzödés Ar a Vállalkozó
szeEődéses kötelezettségeiheztartozó összes költséget tai(almazza, fiiggetleÍül azok
jel1egétől.

3.5

A Vállalkozó előleg felvételérenem Jogosult' A totábbi ki|Lzetesek a Fizetési
Utemteru szerint esedékesek.

1.6

A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás alaírásával egyidejii]eg köteles
tJ'000.000.-Ft összegú teljesitésibiztosítékotnÉjtal a Meglendelőnek' A biztosíték
szolgáltatásának kötelezettségéta Me$endelő számlájám töfténő befizetésselvagy
biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalnazó kötvény
átadásával \'agy bantgararrcia benlljtásával lehet teljesíteni,a Kbt 53/A. $ (6) a)
alapján' A 3.2 pont szelinti e]]enérték
\'áltozása a szerződés teljesítésesL'ran a
teljesítésibiáosíték összegét nem érinti.A teljesítésibiztosítéknak'anely a jótállási
időszak alatt jólteljesítésibiztosítékulszolgál, a jótállási idő előre becsült lejfutát
kő\'etó ó0. naoiÉhatálvbanke1lmaladni..

4. A megl'a|ósításidőtartama. te|iesítés
határideie
4.1

A Vá1lalkozóa Létesitmény
megvalósrlisataZ AltalanosFekételek8'l
szeÍZodesszeru
Alcikkelye szelint negállapított Kezdési ldőponttól számított 13 ]]ónapon belül
köteles teljesíteni'

1'2

A Szeződés szednti biímely kötelezettségénekkésede]mesteljesíteseesetén a
Vállalkozó a 3'2 pont szerinti ellenéfték
napi 0.1 %-nak megfele]ő összegű késedelmi
kötbér fi zetéséIe
köteles.

5. A yállalkozó által nYúitott iótállás (Hiba kiiavítási kötelezettség)

5.1

A Vállalkozó egységesjótá]]ási köte]ezettségea sikeres Atadás-átvételtőlszámított]6
l]ónap.
jótáll a Szerzódésben foglalt köte]ezettségeinek szerződésszeni
vállalkozó
teljesítéséért,
továbbá aZ alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáértés
minőségéá1|úggetlenülattó], bogy azokat saját naga vagy alvállalkozója, esetleg
egyébjogszeúen bevont harmadik személyalkaknazza.

6. Eg},ébrendelkezések

ó.t

A Szerzódésésa felek köZötti kommunikáció nyelve a nagyar'

6.2

A Szerződésrea magyaÍjog az iranyadó. A SzerződésbőlszámMó jogvitákat a lélek
a - Kiilönös feltételekkelmódosított. Aitalános feltételek20. cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyesDöntőbizottság ill. Választott bíróság útjánrendezik.

t)

L,.,.^'

6.3

A jelen szerződésesMegálapodásbannem' vagy nem kielégítőenszabályozoft
kéÍdésekre
vonatkozóana szerződésesMegállapodáselvá|aszthatatlan
Íészét
képező
az alábbiakbannellékeltdokumenfumok
az irányadók,amelyeka jelen Szerződéses
Megállapodással együtt a SzeÍződéstalkotják' igy együtt olvasandók és
á1elnezendők'A dokumentumok
közötti cllentmondás
esetén
a sorrendbcnelóbb álló
dokumentum fende]kezéseimegeJőzik a sorban később álló doku]nentum
rendeIkezéseit'
Az Ajánlati Nyi|atkozat ésFüggelékc
Kiegészítőtájékoztatás
Ajánlatidokurnentáció.'..'..
sz' ]nódosítása(i)
Különös feltételek
FIDIC Általános Feltételek 1Épiftsi nunkúk \:cr:ö.l!5c! |!ltilelei a
l,[eg'endelő úlldl nleg!e^,e'e|| nLrgas- és mél),úpilésinlunkakho.' 2005' él'í
,nag,ar 4,ehíi kíad.is)
6.3'ó Műszakielőirások
6.3.7 Tervrajzok
6'3'8 '. '''Jegyzékek
6'3'9 Egyösszegü Ajánlati Ar
6.3.l0 Feloh'asólap
6'3.l l Nyilatkozat a teljesítésbe
be\,onnikivánt szakembeÍekől,vezetőkrőI
6.3'12 Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelésekkezeléséhez
ésa Szerződés
lnódositásához
6'3'l3 Beszedési mcgbizás feljesítéséÍe
vonatkozó hozzájárulás' felhatalnazó
nyilatkozat a Kbt. 99'$ (1) bekezdésealapján
6.3.l
ó.3.2
ó.3.3
6.3'4
6'3'5

jelentéseazonos a fenti
A jelen szerződéses Megállapodásban használt kiÍ.ejezésck
6'3.5 pont szerinti FlDIc íéltételek
kifcjezéseivel'
o.)

Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláidák jelen Szerződéses
Megállapodást, amelyct a Kömyezetvédelmi Fejlesztési lgazgatóság, lnint KEoP
KtjzÍcműködó szen'czet jegyez ellen' A Közreműködő SzeÍvezet ellenjegyzésea
SzerződésteljesítésesoÍánfelmerülő elsziínolható költségeknek a ProjektÍenyújtott

támogatásbóltö4éqő finanszirozását
biztosítja'
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KÜLoNÖS FELTÉTELEK
határoznakmeg az Általános
A je]en Külölrös Feltételekmódosításokat
éskiegészítéseket
Feltételekhezviszonftva. Az itt meg{bgalmazott
kikötések' módositások.kiegésZítések
megváltoztatjákaz Altalános Fe]tételekben
foglaltakatéskiilönbözőség vagy ellentmondás
foelaltkikötésekaZiránvadók'
esetén
az ebbeDa Különös Feltételekben

MóDosÍToTT ÉsÚJ ALCIKKELYEK
1

Altalános előírások

1.1Meghatározások
1.|.1 A szerződés
Az dl|ibbi bekezdés|i,rlendő ésaz alúbbi,al heuettesítendő:
1'1'l'3. ''Elfogadó levél''nem keúl kiadásrajelen szerződés
keretében'
Az,,Elfogadó 1evé1,'
kiÍ.ejezés
alatt a SzeÚődésesMegállapodástke]i &teni és az Elfogadó Levél
időpont,játa SzerződésesMegállapodás
kibocsátásánakvagy kézhez véte]ének
jelenti.
aláírásának
dátuma
l.l.2 Felekésszemélyek
1.1.3Dátumok' próbák' időtartamok ésBefejezés
Áz !,llibbi bekezdéstörlehdő ésaz alábbi,dl hellettesítendő:
1-1.3.4 '.Átvételkori próbák', jelenti azon Próbiíkat'amelyek a Szerződésben
kerültek
meghatarozásra
vagy amelyekelvégzésében
a felek megallapodtakvagy amelyek
változtatásként
kelültek elrendelésre
és amelyeketa 9' Cikkely alapjanhajtanak
végÍemielőtt a Létesitmény
vagy (bizot1yosesetekben)
egy Szakasza Megrendelő
Iészéről
átvétehe
nemkoriilt'
Az alábbi újbelezdóscAhozuiadandóA.
l'1.3.l0 ''Kötelező Alkalmassági időszak,' jelenti e Szerződéses
Feltételekben
a l1/1985
(VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egÉttesrende]et,\,alanint a 1211988(xII.
27.) EVMJpM-KM-MEM-KVM
együttes lendelet alapján a Ptk' szerinti
szavatossági
időszakot.
1.1.4Pénzéskifrzetések
Az úI|ibbibekezdésektöÍIe dők ésaz alábbi,al helyexesÍtendők:
l. ] '4'3.',K.'Itség''
a Vállalkozó mindenindokoltanfehlerülő ésigazoltkjadásátjelenti'akár a
helyszínen'akiír azon kívül beleértveaz általános költségeket,de nem foglalja
rrragábaoa Vál]a]kozó hasznát.A Vál]alkozónakköltségénfe)ül' haszonkifizetése

nem jár. Ahol a jelen szerződésígy rendelkezik,a haszon kifizetéséreirán}'uló
nemalkahnazandó.
rendelkezés
l.l'4'5 ''Készrej€ | entósi nyi|atkozat''a 14'I0 Alcikkelyben'neg]ratarozottÍf latkozatot
jelenti
I.I.4.7' ''Közbenső f|zetésiigazolás'' a 14. Cikkely szerint kibocsátottbármely Íizetési
igazolástjelenti
Az aldhbi bekezdések
lö en.lők:
1.1'1'4.,'végszáÍnh
r|zeÍési
igazolás''
1'l.4.9.,'Fizetési
lgazolás''
1.1.6Más megnevezésck
Az al.ibbi bekezdésÍörlendő ésazalibbiyal hel)'ettesítendő:
1.1.ó.5 ''Jogszabályok'' alatt értendőka törvények. Iendeletek'normatívhatáÍozatok.
nonnatí\' utasítások. önkományzati rendeletek' önkormán}zati normatí\'
határozatok.
\'alamintegyedihatáÍozatok
ésutasítások,
amelyeketjogszabályalapján
arratélhatalmazott
közjogi szervczetbocsátki
Az alábbi ÁIcikkeb, lörIendíi éshelyttesíte,'dő:
1.5Dokumentumokfontosságisorretrdje
A s/erlódéses
Vegá||apodás
6'J ponljas/erint'
Az aldbbi Alcikkely liirlendííéshelyettesítendő:
1.6szerződésesMegállapodás
A Felekneka Szerződéses
Megállapodásta 2003.é\,iCxxlx tv' (A közbeszerzésekÍől)
99. s.
ával összhangbankell megkötniük.
1.7Engedményezés
Az ÁIcíkkeb,(a)pontja tijrlen.Iő
l.l0 A Válla|kozó DokumentumainakMegbízóáItali használata
AzAIcik*ely első bekezdésetiitlehdő ésdz alábbival helyettesíte,,dő|
Megrendelőjelen szerződésaláírásávala Vállalkozó által készitett,és készítendőtervek
vonatkozásábantel,jesköni, t(.Íületikorlátozás né|kii|i,hatá'ozatlanidőtaltamÍaszóló,
kizárólagos' harmadik személ}'nek
átengedhetőfelhasználásijogot szerez' amcly kiterjed-.'
kiilönósen a terr'ekátdolgozásáÍa,
módosításáfa,
engedélyeztetéséÍe
éstovábbtervezésae
is.
\
{/
L-___*
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2 A Megrendelő
2.l A Helyszínrevaló bejutásjoga
Az Alcikkelyben a Hel),szín bi okba vé,ele,illet,e ddósa dlatt a Mu,' kaíe ilet át,ételét'
illetve ótddtislit keIIértehL
2.5 MegrendelőköYetelései
Az Alcikkel! utolsó bekezdésekiegészitendőa k.jpetkezővel:
A levonásbeszámitásalapjantöIténik,ligyelemmela Kbt. 306/A' $ (5)bekezdesere.
3

A Mérnök

éshatáskör
3.' Mérnöki köte|ességek
Az Alcikkely kiegészitendőa következőkkel :
valamelytagjaa műszakiellenőri tevékerrységre
A Mémök, vagy mag4 vagy személyzetének
vonatkozómagyaÍ,jogszabályi
előírásoknak
megfelelőfeladatkörtis ellátja'
A Mémök a változtatiísokavonatkozó l3'l, l3.2 és l3'3 Alcikkelyek és a vállalkozói
követelésékke|
kapcsolatos20.l Alcikkely szerintijóváhagyásijogköreit a Megfendelőésa
a jelen szerződésmellékletét
képező
Közreműködő Szervezetjóváhagyásávalgyakorolhat,ja
U|mutató a VúlIoztatáyok'Vállalkozói követelésekkezeléséhez
ésa Szerződésmódosí!ósáho:
cínű dokunentumszelint'
vonatkozófentikötelezettség
ha a Mémök vélernénye
A jór'rihagyásmegszerzésére
el|enere,
a LétesítménÍ
vagy kapcsolódó
szerint olyan vészhel}zetáll eIő, amely eÍnberéletet,
alctol a Mémök jogosult' anélkiil,hogy a válalkozót
in8atlant'tulajdontveszélyeztet,
kötelezettsége
ésfelelősségealól felmentené'
utasítania Vállalkozót
báÍmelyszerződéses
mindenolyan mun}aelvégzésére'
illetve intézkedés
megtételére'
amelyvé]eménye
szelint a
l agynrc8s,/ünIetéséhe/
sZükséges'
kocká,,alcsöklentéséhe,/
4

A Vállalkozó

4.l vállalkozó általános köte|€ z ettségei
Az Alcikkely hiegészítefi
dő a kö,elkező bekezdésehkel
:
A Vállalkozó tervezésiés engedélyeáetési
feladataita Műszaki előírások tartalfiazza'
Bármely tervet, amel1'nekelkészítése
a Vállalkozó kötelezettsége'megfelelő tervezési
jogosultsággal
lendelkezőtervezőnekkell elkészitenie.
Nem kezdhető el a Létesitmény
e8yik részének
a kivitelezésesem a Mémök által ,jóváhagyott
(Kiviteli)
vonatkozó Epítési
tervek hiányában'A Létesítmény
kivitelezésemindenkol a

Mémök átal jóváhagyottEpitési(Kiviteli-) terveka|apjankell' hogy folyjék.A vonatkozó
megelőző legalább 30 nappal be kell
Epítésiterveketaz adott munkarészkivitelezését
nyújtania Mémök részérejóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már
jóváhagyott Epítésiterv módosításátkívanja elvégezni,úgy eÍIől köteles a Mérnököt
haladéktalanul
értesíteni
ésa módosítottterveketa kivitelezésmegkezdése
előtt ]egalább30
jóváhagyís
nappal újra be kell nyújtaniaa Mémökhöz
céljából. A Műszaki előírások
meghatiirozhatnak
is' amelyeketbe kell nÉjtani
egyébmás Vállalkozói dokumentumokat
jóváhagyás
felülvizsgálatraés/vagy
céljából Mémök ÍészeÍeAz ilyen dokumentumok
tekintetében
is alkalmaznikell a tervekbenÉjtásárafentiekbenmeghatáÍozott
hatáIidőt.
Ha a Műszaki e]őiÍásokban
másképpnem szeÍepelegy felülvizsgálati/jóváhagyási
időszak
sem talthat tovább 2l napnál' attól a naptól számítva'anikor a Mémök negkapja a
Vállalkozó dokumentumátés &tesitését
arra vonatkozóan'hogy a dokumenfumkésznek
jóvrihagyásra'Az éÍtesítésben
tekinthetőfelülvizsgálatraés/l'agy
azt is Íögzítenikell' hogy a
Vállalkozó dokumentuma
vagy pedigazt' hogy milyen ménékben
elcgettesz a Szerződésnek
ter el attól'
A Mérnök értesitia Vállalkozót arról' hogy a VáIIaIkozó dokumenfumátelfogadta
vagy azok nélkiil.r'agy hogy a dol.umentumnem tesz eleget a (leiít
megjeg}zésekkel
mértékben)
a Szerződésr'rek'
A Mérnök általjóváhagyottnakkell tekintenia vál]alkozó dokunentumáta Létesítmény
adott
részénekteÍvezésével
és kivitelezésévelkapcsolatosösszes Vállalkozói dokumenfum
felülvizsgálatiidőszakánakhatáridejeután'ki\'éveakkoí'ha a Mérnök már előzőlegmásképp
értesítette
a VálIalkozót az előző bekezdésnek
megfelelően.
Megrendelőjelen szerződésaláírásávala Vállalkozó által készített.
és készitendőtervek
vonatkozásábanteljes körű, területi korlátozás nélküli' határozat|anidőtartamÍaszóló'
jogot szeÍez,amely kiterjed
kizárólagos, harmadik személ)mek
átenged|rető
Íélhasználási
módosítására.
különösen a telvek átdolgozására,
engedélyeztetésere
éstovábbtervezesére
ls.
4.2 Teljesítési
Biztosí1ék
AzAlcikkely másotlik behezdése
lörle dő ésa7 aIábbival helyeltesítendő:
A TeljesítésiBiztositékszolgáltatásiínak
kötelezettségét
a Meglendelő számlájáratörténő
befizetésselvagy biztosításiszerződésalapján' készfizető kezességváIIa|ást
taÍtalmazó
kötvény átadásávalvagy bankgalanciabenyújtásával
]ehetteljesiteni.a Kbt 53' s (6) a)
alapján.A készÍizetőkezességesetében,
valamint bankgarancianyújtásaeseténa jelen
Feltételekhez
csatolt fonnanyontatván}'t
kell alkalnazni' Megrendeló fennta1tja
a jogát a
(biztosító
biztositéknyújtó
intézmény
v' bank) ki]étének
előzeteselfogadására.
A Teljesítési
Vállalkozó köteles azt a |ehívásmértékér'el
Biztosíték
lehivássaltörténőcsökkentéseesetén.
kiegészíteni'
a lehivástkövető 8 munkanapon
belül.
.l.3 váualkozó Képvise|ője
Az A lcikkeI! üégéh
ez hozzúodd,|dó
:

-rLrr'

,%

Ha a Válla1kozó Képviselője, vagy bfumely ilyen személynem lendelkezik tárgyalási szintlí
nagyar Íyelvtudással,aktor a Vállalkozó kőte]es intézkednitolnács rendelkezésleállásfuól a
teljes D]untaidőben'

jelenlétét
A Vállalkozó köteles a Helyszínenegy olyarrszeurély
biztosítali'aki a Szerződés
mértékadónyelvá1 rendelkezésreálló dokumentumokértelmezésében
maradéktalanul
közreműködni kópes.
.l.6 Eg-Yüttmúködés
Az A lcikkeb:,égéhezhouóada dó :
A tnás vállalkozók munkájával töfténó maradéktalanösszehangolás érdekébenVállalkozó
köteles:

0)
(ii)

Minden olyan nulkálatfuóI, amely más vállalkozó munkáját befo]yásolhatja.
zavarhat,ja,vagy korlátozl'ratjaéItesítést
ktildeni a Mémöknek legkésőbb az ilyen
munkálatainakmegkezdését
megelőző 7. napig; és
haladéktalanulértesítenia Ménróköt, ha munkavégzését
más vállalkozó bármilycn
{brmábanbe{blyásolja'zavarja,vagy korlátozza.

.l.15 Megközelítési utak
Az Alcikkely kiegészítendőa köl,elkező|el :
A Vállalkozó köte]es biztosítania kőzlekedésfolyamatosfuamlásátésbizonságát a nf]váoos
közlekedési pályákon, melyeket használ (kózutak' gyalogjárdák) és amelyeket az építési
munták soIiín keIeszteznek az Úr z;' 119:2o1o' e]őilásainak, valamint a Műszaki
előírásoknak meg1.e]elően' Minden erre vonatkozó engedélÍ a Vállalkozónak kell
beszeleznie' Az ilyen akadályoztatás és forgalomtereléskóltségéta vállalkozónak kell
viselnie' A Helyszín köze]ébenlevő ingatlaÍokravaló bejárást minden építési
munka mcllett
biztositaui kell.
d.l8 Környezet\ édelem
Az Alcikkel!

kiegészí|e dő i következő bekexdéssel:

A vál]alkozónak a kömyezet védelmét'megóvását szolgá1ó intózkedések'üzeneltetési és
adminisztlációs feladatok végzésesoriánvalamennyi hatályos. a kön]yezet védelmétszolgáló
illel\e \ondlkozó kövereIménybe kell rananra'
1ogszabaIy.eloIríis]
A nunkaterületen keletkező szem}.viz megfeleJő, a r'onatkozó hatósági előírások szigorú
betaltásávaltöIténő elhelyezésééÍ
a Vállalkozó felel.
'l.23 vállalkozó múr'eleteia Helyszínen
Az Alci kkely második bekezílésekiegészíÍedő a kövelkezővel:
Amcnnfben a Vállalkozó ezen kötelezettségénekegy, a Mémök által kibocsátott erre
vonatkozó utasításellenéIesem tesz eleget az utasításdátumától szánitott legkésőbb7 napon
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belül. a Mémök elvégeztethetiaz eltávolításta Vállalkozó költségéreés kockiiatára más
vá]]a]kozóval.
Az AIcikkel! ha fualik bekexdésekiegészítendőa köletkezőkkel:
Amennfben a Vállalkozó ezen köte]ezettséginek az Átadás-át\eteLi lgazo]ás dátunától
számított1egkésőbb7 napon belül nem tesz eleget,a Mémök elvégeztethetia feles]egessé
\'ált
anyagok éseszközök eltávolításáta Vállalkozó költségéreéskockázatiía más r'állalkozóval.
A Vállalkozó jelen alcikkely szerinti kötelezettségeiDeknem vagy késedelmesteljesítése
esetén a MegÍende]ő jogosult a Szerzódéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér
én'ényesítésére
is.
4 I,övPlAPző újAlcikkeb' houriadan ó:
4.25 Meglér'ó közrnűvek
A Vál]a]kozónak bfumilyen' a meg1évőköznűveket édntő fijldkitemelési. vagy egyéb
lnun](amegkezdésee]őtt tisztában kell leÍnie valamennf meglóvő szolgáltatói létesítmény'
köznrű elhelyezkedésével'igy a csaton]ahálózat' telefon és elektror-nos vezetékek,
vi1lanyosz]opok' víz-' gázvezetékek' és hasonlók hel}zeté\'el. A vonatkozó nunkák
kivite1ezése során az általa. vagy ah'állalkozói által az utakban, csatomahálózatban.
csö\'ekben, \,ezetékekbcn
illetve köznűvekben okozott mindenneoű karérta Válla1kozó fcle]'
ésazokat kóteles saját kö1tségén
a Mémök á]tal előíítmódon éshatáridőn belű] hel}Teállítani.
A közműveknek a Mémök által jó\'fiagyott' vagy az ő utasításfuatöfiénó ki\'áltásához vagy
át.' illetve védelembehe]yezéséhez
sziikségesegyeztetéseket
az illetékeshatóságokkal' i]]etve
tulajdonosoklol a Vállalkozónak kell lefol}'tatnia és a vonatkozó engedélyeket.
holl;J;ru]a.okrtaVallaIkozónakke||mcgszereznie'

SzemélvzetésMunkaerő
6.5 Munkaidő
Az Alcik kely kÍegészítendőo kö,etkezővel :
A hivatalos űurepnapok Magyarországon január 1. mlícius l5, HúsvétHétf(í'május ]'
Pünkösd Hétfő' augusztus20, októbel23, novembel 1, december25. decenber 26.
AmeÍnyiben a Vállalkozó a törvényes tinnepnapokonmunkar'égzést
teNez' akkor az ehl,iez
szükségesengedélyeketa Mémöktől kéIendőhozzájárulás megkéIése
előtt be kell szereznie.
A Mémők értesítése
legkésőbb4 n]untanappal a muntavégzése]őtt kell. hogy történjen.A
Mémök az igénybejelentéstkö\'etőon 2 mun}anapon belül ke]l' hogy döntsön a
hozzájrírulásról.Amerrnyiben erről nem kiild átesítésta Vállalkozónak' úgy a beterjesztést
a
V i m ö k a l t a l 1 ó v a h a g ) o l l nIaeL| || e L i n I c l ] i '
A rendes munkaidőn túli' az éjszakai, va]amílt a pihenő- és ünnepnapokoí végzett
muntavégzésbőleredő,jogsé ésekát és károkért
taÍtozik.

'/,,r:

vállalkozó a tevékenysége
solán köteles a zajjal,porralésegyébkellernetlenhatásokkaljáró
pihenő,ésüIrnepnapokon
való végzésétől
tafiózkodni'
munkákéjszakai,
megsértése
miatt mind a Meglendelővel,mind pedig
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek
tartozik.
hamadik személyekkel
szembenkizárólagosfelelősséggel
előírások
6.7Munka ésegészségvédelmi
Az Alcikkely kiegészíten.1ő
o kö|etkező,el :
A szokásoshavi előrehaladásijelentésenfelül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal
írásbanjelentenie kell a Mémöknek és minden eldekelt szervezetnek- a magyal
jogszabályoknakmegfelelően- a Helyszínenelőfordult minden baleset vagy szokatlan
menetét,
\'agy
eseményrészleteit,
tekintetnélkiilarra,hogy azok befolyásolják-eaz építés
is'
sem'A Vállalkozó jelentésének
tartalmaznia
kell az adottügybentettintézkedéseit
7

Berendezések'
Anyagok ésKivitel

7.3Fe|ürye|et
ÁzAlcikkel! ütolsó bekeuléselső mo,\rlatotö endő ésaz alábbival helletÍesítedő:
A Vállalkozónak minden esetbenlegalább hfuom munkanappala betakalás előtt értesitenie
kell a Mémököt' amikor valarrrilyenmlrllka elkészült és mielőtt eltakarásrakerül,
megszlínik'vagyraktározás,illetveelszállításcéljábólbecsomagolasra
szem.evételezhetősége
kerül.
8
8.1

Kezdés,KésedelemésFelfiiggesztés

A munkik megkezdése

AzAlcikkely

tö endő é5az alábbival helyettesíÍendő:

Megállapodásaláírásának
a napja.
A Kezdésildőponta Szerződéses
8.3

Ütemterv

AzAlcikkely első mondat., törlendő ésaz aldbbival helyettesítendő:
megvalósításiütemterveta
A vállalkozó köteles benyújtani
a Mémök részére
e8y részletes
28 naponbelül.
KezdésiIdőpontotkövetően legkésőbb
8.11 Tartósfelfüggesztás
Az Alcikkely mlisodik ,,1o dala tö en.lő ésaz ahibbival helyettesítendő:

Ha a Mémök nem kézbesitia hozzájá!Íl,lásátaz eÍTevonatkozó kerelem dáfumától számitott
28 napon be|ül, akkor a Vállalkozó a Mémök értesitésével
úgytekinthetia felfiiggesztést,
mint az adott Létesítmény
részelhagyásáta 13 Alcikkely [I/Lihozta|ósok
és kiigazítások)
szerint.
l1 JótállásiKötelezettség
1l.2 Hibák pótlásánakkiiltsége
|örlendő.
Az AlciAkely utolsó bekezdése
11.3 A Hiba Bejel€ n tésiIdőszak meghosszabbítása
AzAlcikkeI), első bekezdéséhek
ütolsó mo,rdala, ,dlamint d mósodik bekezdéselii endő.
1l.l l A Helyszínrendbetétele
AzAlcikkely ,násorlik éshdr,,l|,.lik bekezrlése
törlen.Iő és.,zalábbi,dl hel),ettesíÍendő:
Ha a vállalkozó nem tesz elegetezenAlcikkelybenszeleplőkötelezettségeinek
a Teljesítési
lgazolás másolatánakMegrendelőá]ta]iát\'ételét
követő 28 napon belül, a Megrendelóa
Vállalkozó által eltávolítanielmulasztottdolgokat a Vállalkozó veszélyére
és költségére
eltávolittathatja'
A követ*ező újAlcikkely hozzáadandó:
11.12Kötel€ z ő Alkalmassági Idószak
nem édntika Vállalkozó Ptk.
A Vállalkozó l1. Cikkely szerintijótállási kötelezettségei
szerinti szavatosságikötelezettségeit'
továbbá a kötelező alkalmasságiidókÍe vonatkozó
alábbijogszabályoktaÍtalmából
adódó kötelezettségeit:
ía) a Ptk' vonatkozóelőírásaiés
(b) a 1l/1985 (VI. 22.) ÉVM.IPM-KM.MEM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező
Alka|masságildószak)' valamint a l2l1988 (XII. 27.) EVMJpM-KM-MEM-KVM
EgyüttesRendelet.
12 Fe|mérés
éselszámolásiértékmegállapítás
A Cik*eb) leljes sziivegeliirlendő.
13

változtatások ésKiigazítások

13.2Értékelemzés
AzAlcikheb (c)pohtja t.irle dő.

.r(al

v

l3.3 változtatási eljárás
Az Alcikkel! utolsó Ínon.Ialal.j eh.lő ésaz alábbi,dl helle,lesííehdő:
Egy Váitoztatáselrende]ésekor,
vagy jóvábagyásakora Mémöknek a 3'5 Alcikkely szerint
kell eljámia.elfogadva,vagy meghatirrozva
a Szerződéses
Ar ésa kiÍizetések
ütemezésének
kiigazítását
a l4.4 Alcikkely szerint.
13.5Feltételesösszegek
AzÁIcíkkely (b)pontjának (ií)pontja Íihlen.tő.
13.7Jogszabá|]'imódosulásokmiatti kiigazítások
Az Alcikkel! kiegészíÍeidőa kőwÍkező,el:
A Vállalkozó az alábbiesetekben
nemjogosultezenA1cikkelyalapjánkiigazításra:
jogszabály
(a) a szeÍződéskötéskor
éÍvényes,
de hatálybamégnemlépett
jo8szabálymódosításesetén
(b) általá{tos'a gazdaságiéletvalamennyiszereplőjét
éÍintő
(pl':adó, társadalombiztositás,
munkabiztonság)
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Szerződéses
Ár' Fizetésifeltóte|ek

14.1A Szerződéses
Ár
AzAlcikkely (a) bekezdésetörlendő ésaz aldbbívalhelyenesítendő:
(a) A Szerződéses
Ár alapjaaz EgyösszegrjAjánlati A.r' A SzeÍzddés
Elfogadottvégösszege
az Egyösszegű Ajár ati A.r és a Tartalékkeret
összege. A SzerződésesAI kiigazításfua
klzáLÍőlaga Szerződésfeltéte|eiszerint kerülhet sor abban az esetben,amikol a Mémök a
taItalékleÍet
terhére
hagyjóvá Változtatást(l3. cikkely)' illetve vállalkozói követelést(20.l
Alcikkely).
jelentőadók,díjakköltsé8ét'
A Szerződéses
Ar nerntartalmazhatja
a Megbízónakbevéte]t
lJ.3 Közbcnsó r|zelésiigazo|ásigénr|ése
AzAlcikkel! első bekezdése|örlendő ésaz gllibbival hel),e,tesílendő:
A Vállalkozó köteles a Szerződésben
meghatáÍozott
fizetésiidőszak végén(ha ez változik
vagy nincs meghatáÍozva,
akkor a Mernök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatiírozott
ütemterwelösszhan8ban)a Mémök részére
egy Kimutatásthat példányban
benÉjtani a Mémök által jóváhagyott formában, szerepeltetvemindazon összegeket,
aÍnelyekre
a vállalkozó ,jogosultÍtak
tartjamagát.A Kimutatástki kell egészíteni
alátámasztó
dokrunenfumokkal,
funelyekközül az egyiknekaz adottidőszaka vonatkozó,4.2l Alcikkely
jelentésíek
szerintelkészitett
előrehaladási
vagyj eleítéseknek
kell lennie.
l4'6 Közbenső fizetésiigazolásokkibocsátása

Az Alcikkellben o svimlo/számldk kiÍejezésal.,tt kimutatásL/kimut.'ttisokdl keII értení
Tovtibbá azAlcikkely első bekezdésében
a 28 ngp tii endő éshelyette] 5 nap alkalmdzdndlj.
14.7Kifizetés
AzAlcikkely b)' c) pontjai törleniők ésaz alábbi ponttal helyettesítendők:
b) a Vállalkozó által benyújtott
szerződésszení
ésjogszabál)'nak
m€ g felelő szánláit. A felek
a Kbt. 305' $ (3) bekezdésd)' g)' i) pontjaiban,valamint a (4) bekezdésében
foglaltaknakmegfelelóen megállapodnak,hogy a Mémök által leigMolt összegű,
és a jogszabályoknakmegfelelő számlák kiegyenlítése
szerződésszen,i
a számliik és
mellékletei
MegTendelőáltali kézhezvételétől
szimított45 naponbelül történik'
14.9VisszatartottÖsszegkifizetése
AzAlcikkely törlendő.
14.10végelszámolás
AzAlcikkely címeÍörlendő ésaz alábbival helyettesítendő:
14'10Készrejelentés
AzAlcikkelybei

a végelszdmolds.,latt kész|ejele,,tési ,,J)ilatkozdtotkeIIéÍtefii.

14.11végszámlaFiz€ t ési Igazolásigénylése
AzAIcikkely íörlendő.
l4.12 Végszámlanyilatkozat
AzAlcikkely törlendő.
14.l3 VégszámlaFizetésiIgazoláskibocsátása
Az A l cik kely liirl e,,dő'
lJ.Iil 4 \{egrende|ó
Íe|e|ősségének
megszünése
Az Al ci k kelJ)íö en.lő'
15 Megrendelő általi felmondás
l5.2 Megrendelő általi felmondás
AzAlcikkely

c) pontja törlendő ésaz alábbival helyettesíÍe dő:

c) elÍbgadhatóindok nélkiilI

,Y

1Í{i",

(i) a Létesítmények
megvalósításánaka 8. (Kezdés,késedelmekésfeWqgesz|és')
esik,vagy
több mint 90 naposkésedelernbe
Cikkelynekmegfelelőelőrchaladása
(iD elrnarada 7.5 (Elut(]sítás)'vagy 7.6 (Helyeallítdsi munka)Alcikk€ l y szerint
szátnított28 napon
a kézhezvételtől
kiadott felszólításba!foglaltakteljesítése
belül
a kiJvetkezővel:
Az Alcikhely első bekezdésekiegészítendő
g)

megjelölt Alvállalkozótól
a Megrendelőelőzeteshozzájárulásanélkiila Szerződésben
vesz
igénybe
elterő,más alvállalkozót

Az Alcikkely kiegészitendőa ki)vetkezővel:
és
megfelelőenmá! elkészitett
A felmondásidőpontjábana Vállalkozó által a Szerződésnek
Mémök
által
benÉjtott ésa
részeknekésaz ezen időpontig elkészített,
Létesítmény
beépített
jóvlíüagyottvállalkozó dokumenfumainaka tulajdonjogaátszáll a Megrendelőre, aÍneÍtnyiben
a felmondris a 7.7 Alcikkely |Á BerendezésekésAnyagok tula1.doniogalszeÍintifulajdonjog
vá1ikhatályossá.
átszállástmegelőzcien
törlendő.
Az Alcihtiel)' ulolsó behezdése
16 válla|kozó általi felfüggesáésésfelmondás
l6.2 Vállalkozó á|tali felmondás
Az Alcikkel! (d) bekadésetö endő.
ésa vállalkozói Eszközök eltávolítása
16.3Munka felfüggesztése
a következővel:
Az Alcikkel! kiegészííendő
a felmondáshatályba
foglalt kötelezettségének
AmennyibenVállalkozó a (c) bekezdésben
követő 8 oapon belül nem tesz eleget,úgy Megendelő az Arukat Vállalkozó
lépését
a'
eltávolíttathatj
veszélyereésköltségéÍe
17 Kockázat ésfelelősség
korlátozása
17.6A felelősség
Az Alcikkeb, leljes szövege töflendő'
19

Vis Maior

a|óli jogszerűfelmentcs
l9.7 A teljesítés
Az Alcikkely címetö endő ésaz alábbival helyettesíÍendő:

II

19.7 A Szerződésmegszűnéselehetetlenülésfolyán

,

20 Követelések' viták' ós DiintőbÍráskodás (választott Bíróság)
20.2 A DöÍtőbizoftság kijelölése
AzAlcikkely

első bekealéséhekelső rxofudata lörlendő ésaz alábbíakkal helyettesíte .lő:

Vitás esetekbena felek választásuk szerint jogosultak vitá'jukategyszemélyesDöntőbizottság
vagy Vá1asztott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód
választása aZ egyik fél részérólkizárja a másik vitarendezésimód egldejű lelbl}tatását a
másik fél kezdeményezésére'
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök
személyében,a Döntnőköt a Magyar Tanácsadó Memökök es Epr'tészekSzövetségének
elnökejeiöli ki'
AzAlcikkely

első bekezdésénekmásodík mo daío törlendő ésaz alábbival hel)Jettesíte rlő:

A felek egÉttesen kötelesek kijelölni a Dóntőbizottságot 28 napon belül azután, hogy az
eglk fél a másik félnek jelezte azt a szándékát,hogy a 20.4 Alcikkely szelint a vitát a
Döntőbizottság eló kívánja teÚeszteni.
20..1Döntőbizottság felkérésehatározat hozatalra
Az Alcikkely negyedik és ötötlik
aIkalhaza,|dó.

bekezrlésébena 84 nap töflendő

és hellette 45 tdp

20.5 Békésmegállapodás
Az Alcíkkelyben
al*alhaza dó.

az ,,ötpe hatodik

apoÍ'' ti'flendií és helyette ,,tizennegyetlik napon',

20.ó. Döntőbíráskodás (választottbíróság)
Alcíkkely első bekezdése(a)'(b, (c) ilpontjai tö
(a)
(b)
(.)
(d)

endők ésaz alábbiakkal helyettesítendők:

a vitát végűl a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaramellett működó Allandó
Vá1asztottbiróságrendezi'
a \'itát hiáromválasztottbirónak ke]] rendezniejelen megállapodásban,valamiüt a
VálasztottbíróságEljárási Szabál1zatábanfoglaltaknakmegfelelően'
a választottbiIóság az eljárását magyar nyelven fol}tatjale'
a választottbíIósági eljárás helye: Budapest'

20.7. A Döntőbizottság határozatában foglaltak teljesítésének
elmulasztása
A z A l ci k k ely kieg észíten rlő a kö, el kezőv eI:

h
t2

1L,,'
/í

Felek tudomásulveszik,hogy a Döntőbizottságvéglegessé
éskötelezővévát, de bármelyfél
a választottbíróság eltérőtaÍtalmúdöntést is hozhat. EbbeÍ
által nem teljesítetthatáÍozaÍátó]
az esetbena feleklea választottbiróságdi'ntése
a kötelező.
A köveÍkező új Cikkeb houóaddltdó:
21.

Ellenőrzésekésauditok a masr'arésa Közösségi Hatóságok álta|

21.1 A Válalkozó köte|es mindenfélekorlátozástól meÍltesenlehetővétenni, hogy az
EnergiaKözpont, az Állami számvevőszék,a Komány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv,a fejezetekellenőrzésiszervezetei'a Kincstár, illetve az Irányitó Hatóság ésa
Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az EuÍópai Korrupcióellenes Iroda és
az Európai Szi{m\'evőszéka Szerződésselés a Létesítménnyel
kapcsolatos
dokumenhunokatátvizsgálja vagy helyszini ellenőrzésekenellenőrizze a projekt
kivitelezését
ésteljesauditotvégezzen
számlazásivagy bármilyenmás egyéb,a projekt
finanszírozásával
kapcsolatosdokumentumokalapján.A dokumentumoknak
kömyen
hozzáféIhetőknek
kel] lenniük, úgy kell őket rendszerezni,hogy e2 segítsea2
igazoláskiadásátkövető hétéven
áwizsgálásukat'Ezek a vizsgálatokaz átadás-átvételi
belü|töfiénhetnek
meg.
2l.2 A Vállalkozó vállalja,hogy megfelelőbejutástbiztosíta 2l.1' pont szerilltiszerveknek
azokra a he|yszínekre,
ahol a szerződéstteljesítik,valanint mindentmegtesz.hogy
e)ősegítse
rnurrkájukat.
2l.3 A vállalkozó garantál.ja.
hogy a 21.l pont szerintiszervekjogai az auditok,vizsgálatok
gyakorolhatóklesznek, ugyanazon
és ellenőrzésekelvégzésére
egyenlő mértékben
feltételek
között ésugyanazonszabályokszerint,mint amelyekebbena cikkelybenle
r'annakírva,a Vállalkozó brármely
alvállalkozójávalszembenis.

ll

2. KOTET
4. FEJEZET
FoRMANYoMTATVÁNY

TELJESÍTÉSI BANKGARÁNCIA

A (MI NT,4
)

rövid leírása
A s1er7ódés
II. iitem
KétegyhlizaNag)községsze,|,1y,ízhlilóz.,tónakbővííése,
K E OP- 1.2.0/B/r 0-20I 0-00I 8
Kedvezményezett
neve éscime: KétegyházaNagyközségonkormán'zaá 5.1q,Kétegyháza'
Megállapodás,mint Me8rendelőtjelöl).
Fő tér9. (akita Szerződéses
(a továbbiakban,'Meghatalmazó'.)
az
Tudomásunkrajutott hogy
amely
előírja
a
Vállalkozó
számára
hivatkozott
Szerződés
szerint'
onök Vállalkozója a
biztosíték
nyújtását'
teljesítési
A

Meghatalmazó

felkérésére,mi

(a

bank

megnevezése)

ezúton

részére
bármely
vállaljuk az onök, mint Kedvezméíyezett/Megrendelő
\'isszavonhatatlfurul
-t (azaz'.
.t' mint gaÍantáltösszeget) meg nem haladó ósszeg
kifizetéséta Meghatalmazó, vagy báÍmely más szemé|y esetleges kifogásainak
ésbáÍmi]yenelőzetesbirósá8i va8y választottbíróságidöntés,továbbáaz
figyelembevétele
Ónök és a Meghatalmazóközötti jogviszony bármilyen vizsgálatanélkül az onök által
részünkremeskiildött íÍásosfelszólítására,aÍne|y:.arta|mazza:
(a)
(b)

és
a szerződésszerintikötelezettségeit,
hogya Meghatalmazónemtel,jesíti
azon szempontot'amely szeÍinta Meghatalmazónem a szerződésnekmegfele|ően
jár el.

az
onök
kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell
Bánncly
vagy
által
hitelesíttetni
amelyeket
balüuk'
közjegyző
aláírásait,
[igazgaÍój.úavigazgdtóinak]
(a LétesíÍnényre
wnatkozójótá||ási idő
kell' A hitelesitettfelszólitásnakirodánkbalegkésőbb
(a,'lejáfat napja'')kell beérkeznie,
becsiilÍleióruÍót kö\'e|ő 60' nap) --ig
hatályalejár ésa bankgarancialészünkre
amikoÍezen bankgaranciaérvényesíthetőségének
visszaküldendő.
elóírhatjaa Meghatalmazórészére
a jelen
Tudomásunlcajutott. hogy a Kedvezmenyezett
ha a Szerződésrevonatkozó Teljosítési
meghosszabbítását'
bankgaranciaérvényességének
megelőző
28. napig'Vállaljuk, hogy az ezen
nem
került
kibocsátásra
a
lejárat
napját
Igazolás
miszerinta teljesitési
28 naponbelül az onök által résánkremegküldött írásosfelszólításra,
ésjelen
igazolásmégnem keíüItkibocsátásraa Meghatalmazóhibájiíravisszavezethetően
a garanciaössze8ét.
garanciamégnemkerü|tmeghosszabbításfa,
kifizetjiikaz onök részéIe
az aláirásávalhatálybalép.
A jelen bankgarancia
Jelengaranciaraa magyaÍjogaz irányadó.
Kelti

Aláírás(ok)

1d,,,rl

2' KÖTET
5. FEJEZET
TELJEsÍTÉsI KEZEssÉGvÁLLALÁs GARANCIA FoRMANYoMTATVÁNYA
(Ml]\|TÁ)
A Szerződéslövid leírása:Kétegyháza
Nagyközségszemwízhálózatánakbővítése'
II. üteln
KEOP-1.2.oiB/10-2010
0018
Kedvezményezett
neve éscílneKétegyhMaNagyközseg Óntományzatc 5?41 Kétegyháza'
Fő tér 9' (negbízottaivalés jogutódjaival egÉtt, a SzeÚődésbenmint Megrendelő
meanevezve).
Jelen Biztosítékáltal, (a I/állalkozó ne|e és cíne)
(aki a jelen Szelződés szerint a Vállalkozó) mint Meghatalnazó (d kezesne|e éscífue),
továbbá
mint Kezcs r isszarotüalallanis kölcIe1ö érvényű
elkötelezettséget

vállalnak a Kedvezménvezett
felémindösszeson

(a''Garanciálisösszeg'.,

azaz:
) má1ékbena Meghatalmazó összes' Szerződésszerinti köte]ezettségei
ésfelelősségemegfeleJőteljesítésértA,je1engaranciaaz aláírásávalhatályba lép'
A Meghatalmazó bármely szerződéseskötelezettségeteljesítésének
elmulasztásakol' vagy
bármely' a SzerződéscsFeltételek15'2 A]cikkelyében felsorolt esemény,vagy körülmény
előál]ásakor a Kezesnek ,jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie a
Ked\'ezményezettkiíát' amely ezen mulasztás. esemény'vagy körüimény miatt keletkezett.
Ugyanakkor, a Kezes teljes felelősségenen,rhaladhatjameg a Garanciális összeg méftékét'
A Kezes jeleo gala]]cia szorinti köto]ezettségei és felelőssége nem engedhetők el a
Kedvezményezett által a Meghatalmazó lészérenyújtott bfumely időtatambéli engedrnény'
vagy haladék miatt, sem pedig bfumely a Szerződés szerint kivitelezendő nunkák
megváltoztatása' il]etve felfliggesztése!vagy a Szcrződés módosítása mian, ragy a
Meghatalmazó' illetve a Kedvezményezettjogi státuszánaknegváltozása niatt' \'agy biímely
rnás okból kifo]yó]ag. akár a Kezes tudtával' hozzájárulásával vagy anélkiiltöÍtént'
Bármely. jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a
yre vo aÍkozóJótúllási időszak becsülÍlejciraíá|ólszúfiítoíÍ
(a
Létesítmé
60' nL|p)
'.Lejárat dátulna'.)-igkell eljutnia, amikor ezen Garancianak é^'ályétkell veszítenieés azt
vissza kell ktildeni a Kezes lészéIe'
Jelen garancia álial biztosítottkedvezményátruházható a Szerződésátruhiízásáravonatkozó
feltételekalapjaÍ és az ezen feltételekbetafiását igazoló' a Kezes lészérekiadott igazolás
a1aDiáü.
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország ,jogának előíIásai vonatkoznak' mlnt
ame1yeka Szerződésreérvényesek.
Jelen Garanciát a MeghatalmMott ésa Kezes bocsátottaki.

(Kelt):

-n

A]áírás(ok)
a Meghatalmazott
ne\'ében
Aláirás(ok)a Kezes nevében

2. KÓTET
6. FEJEZET
ELóLEG-VISSZATIZETÉSI

BANKGARANCIA
(MTNTA)

FoRMANYoMTATVÁNYA

A szerződés
rövid ]eírása
Kéleg,háza Nagyközség szennyvízhtilózatdnak bővílése,II, üÍem
KE OP- 1.2.0/B/I 0-20I 0-00I I
neve éscíme:KétegyhiiaNagyközségonkormányzata574l Kétegyháza,
Kedvezményezett
jelöl)'
Fő tér9. (akita SzeEődésesMegállapodás,miDtMegTendelőt
(a továbbiakban''Meghatalmaz
ó'') az Ónök
Tudomásunkrajutott hogy
vállalkozója a hivatkozottszerződésszerintéselőlegetszeretneigénybevenni,ame|ycélból
a Szerződésrészére
előírjaa Vállalkozó számáraegy garancianyújtását'
(a bank ntegnclezésc)
ezúton
A
Meghatalmazó felkérésére,ni
visszavonhatatlanulvállaljuk az onök, mint KedvezményezetíMegrendelő
részére
brirmely
-t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg
4 (azaz'.

kifizetéséta Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges kifogásainak
ésbármilyenelőzetesbíÍóságivagy választottbíróságidöntés'továbbáaz
figyelembevétele
onök és a Meghatalmazóközötti jogviszony brirmilyenvizsgálatanélkül az onök által
résziinkremegküldött irásos felszólítására.ame|yÍarta|mazza:
(a)

a szerződés
hogy a Meghatalmazó elmulasztottaaz elő|eg visszafizetését
felléleleinck
me8|eleIócll.
és

(b)

a Meghatalmazó által vissza nem fizetettösszeg méÍtékét.

Je]en garanciiínak az előleg összegének felső részletenek]Meghatalmazó á|Ía|i kezhez
visszafizetettelő]eg lészvételekorkell hatáIybalépnie.A garanciaösszegét az onök részére
csökkenteni ke||, ahogyan az a SzerződésesFeltételek14.6 Alcikkelye
összegek mértékével
szeriüt kibocsátott igazolással alá van támasztva. Minden egyes ilyen táÍgÉ igazolás
(Meghatalmazó által megkiildött) másolatiínak kézhezvéte|étkövetően azonnal értesitenünk
kell Önöket a módosítottgaranciaösszeg mértékéról.
Bármely ki|rzetésrevonatkozó igé }rnektaÍtalmazniakell az onök aláirasait, amelyeket a
bankjuk' r'agy kőzjegyzö á|Ía|hitelesíttetnikell. A hit€ l esített felszólításnak irodánkba
legkésőbb (a Lé|csi| éry,'e \}ona|ko,ó Meg,a|ósíÍds ldőtar|ama leiáralLi| kö],ető 7()' na],)
-ig (a .'lejárat napja.') kell beérkeznie' amikor ezen bankgalancia

visszakijldendó'
hatályalejár ésa bankgarancia
lészünkJe
érvényesíthetőségének

jutott' hogy a Kedvezményezett
Tudomiásunkra
előirhatjaa Meghatalmazórészerca jelen
ha az előleg nelI keÍültvisszafizetésre
a
bankgarancia
érvényességének
meghosszabbítását,
lejáratnapjátmegelőző 28' napig. Vállaljuk. hogy az ezen 28 napon belül az Ónök által
részünkremegküldött irásos felszólításra,misze nt az előleg mégnem keÍültkifizetésreés
kifizetjük a,z Ónök részére
a garancia
-jelengaíanciamégnem kerü|t meghosszabbításra.
összegét'
JelenbankgaranciáÍa
a magyarjogaz irányadó.
Kelt:

Aláirás(ok)

-I_rr,

,v

2. KOTET
T.F]EJEZET

UTMUTATó Á y4LTozIATAsoI! YlilLALrozoI {T!'ETELÉSEK
KEZELESEIIEZEs A szERzoDEs MoDosITÁsAIIoz

Ez a segedlet kizfuó]'ag a KEoP projektek m9gvalósítási fáaísábanfelÍneÍiilőváltoáatási
euáÍásokes v|állalkozói követelésekesetében
hasznrílhatófel, de fontosmegiegyezni,hogy ez
a segédletnem helyettesíthetia FIDIC szerződesek tqesítóse solán szeÍzettkpasz/.afatot'
amely nélkiil nem lehet összetett a kivitelezés időszakíban jelentkező, néha jogi
szakismereteketis igénylő feladatokatmegoldali.

l.
A Kiizreműködő
Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya (KFF) ésa Mérnök szerepe az építésiszerződés
teljesítésesorán
A plojckt kivitelezésesorán felmerültpótmunkák elszámolhatóságának
és közbeszerzési
szempontbóltönénő megalapozottságának
a vizsgálataa VáltoztatásieljáÍásokban'
va|aminta
Vállalkozói követelésekelbirálása során elengedhetetlen
a szabál}talansá8ok.és ebből
adódóana projektrebiztosított
EU támogatásvisszafizetésének
elkedléseérdekében.
A KSz összeveti a projekt alapdokumenfumaiba
(Tánogatási Kérelem'Bizottsági Döntés.
Támogatási Szerződés) fog|a|t, azaz a támogatásÍajogosult, műszaki tartalmat a
változtatással. illetve a Vállalkozói követetéssel éÍintettműszaki taÍtalommal'Az
elszámolhatósági vizsgálat soliin rnegállapításrakerül, hogy a pótmun}a költségei
finanszirozhatóak-e a projektre biáosított forrásokból: amennfben a projekt
alapdokunenfuinaialapjána költségeknem elszámolhatóaka pÍojektkeretében,
a felrnerülő
többlet költségekcsak éskizárólag a Kedvezményezettet
teíhelik'abbanaz esetbenis, ha a
tartalékkeretegósze, vagy egy része még rendelkezésreál] az épitésiszerződés
költségvetésébenUgyanez vonatkozikarra az esetÍe,arrrikora KSZ megítélése
szerint a
MegÍendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (elóre nem
láthatóság)nem igazo|ják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló
pótmunkaelvégzósét.
A 4/2011.(I.28.)Konnán}'rendelet
(Kr.) 44.s (l) és(2) bekezdése
alapjána KSZ a KFF
vélemá]yének
beszerzéseelőtt fentiek tekintetébcn
csak előzetesjogi álláspontotad. A
Változtatási.jar'aslatvagy a Vállalkozói kö\'eteléstámogathatóságához
szükségesa KfF
közbeszerzési-jogi
szen]pontú
egyetértő
\'éleménye
is.
A Mémök alap\,ető feladata a Vállalkozási szerződésbenfoglalt műszaki tanalom
végrehajtásának
felügyclete rnüszaki és pénzügyi szempontból' További felada,.aaz
esetlegescn
felmerülő\'itáskérdések
tisztiízása'
a Mesrendelőidöntéselőkészítésc:
a Mémök
szakmailagvizsgáljameg a váltoÍatás' a Vállalkozói követelésa|apjáulszotgálópótmunka
rnűszakimegfelelőségéÍ,
a hozzá kapcsoJódóköltségeknagyságátésa vál]alkozó oldalán
1élmerülő
körülménveket'

2.

v^|tozt^tásie|járás'Válla|kozóikiivetelés.Tartalékkeret
Változtatások.Vállalkozói kö\'etelésekkezdeménYezése

válÍoztatást kezdeményezhetá Mérnök a FIDIC 13.l alapján változtatási utasítás
kiadásár'al és a Válla|kozó a FIDIC l3.2 alapján vállalkozói javaslat bcnyújtásáYal.
Továbbá a Mérnök változtatási javaslatot kérhet b€ a VállalkozóÚóI a FID|C l3.3
alapján.
A FIDIC 13.1alapjána Mémök által kiadottváltoáatási utasítást
nem előzi meg Vállalkozói
javaslat' aá a Mémök a megvalósíthatóságÍa
ésaz árÍavonatkozó előzetesmegállapodás
nélkiiladjaki' Ha a vál|alkozó az utasításnak
e)egettesz ésezze|kapcsolatbana teljesítésre

I

vonatkozó határidő hosszabbítási
és/vagytöbbletköltségigényekeletkezik,a F]DIC 20'I
alapján Vállalkozói követeléstnvúithat
be.

A FIDIC l3.2 és 13'3 alapján a vállalkozó által benÉjtottVállalkozói javaslatbana
Vállalkozó részletes
előteÍjesáést
készít'amelyhezmelléke|ia változtatássalkapcsolatos,a
változtatást alátfunasztó valamennf dokumentumotis. A Változtatási javaslatnak
tartalmazniakell a vál]alkozó határidőhosszabbítási
és/vagytöbbletköltségigé[yétis, igy
arraa FIDIC 20.1alapjánvállalkozói követeléstbenÉ,jtani
máÍnemkell.
Nem keyerendó össze a vá|toztatási utasítás (FIDIC l3.l), a változtatási javaslat
(FIDIC 13.2'l3.3)ésa vállalkozói követ€ l és(FID|c 20.1):
- A vállalkozói követeléselsősorbannem műszakitartalomváltozással
,járó olyan mÚka
elvégzésnek
a következménye,amely valamely esemény,köriilmény kikiiszöböléséhez
szükséges
a kivitelezészökkenőtnentesfol},tatásának
a céljából(pl'| szivattÉzásnagyobb
lróolvadás' eső utár; csatoma nyomvonalábanhasználatonkí\'iili közmű átvágása;
helyszínialappontáthelyezés
stb.)'
- A vál]alkozói követelésmásodsolban,a Mémök által a FIDIC l3'1 alapján kiadott.
műszaki taÍtalomváItozásra
irányuló váltoÍatási utasítiís
következményeis lehet. llyen
jellenzően
utasitásta Mémök
csakolyankisebbfokúműszakitartalomváltozásokra
ad ki'
amelyekesetében
a Mémök nem látja szükségét
előzetesköltségkalkulációnak,
Iészletes
Ebben az esetbentehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak
műszaki bemutatásnak.
Mémók á|tal kiadott Változtatásiutasításról,ame|}nekazonbanlehet a következménye
Vállalkozói követelés.
- változtatásra irán1'uló munka csak a FID|c l3.l szerinti vá|toztatási utasításkiadása
vagr a Vá||alkozó által a FIDIC l3.2 vas/ l3.3 benyújtottvá|toztatási jaYaslat
Mérnök á|ta|ijóváhagyása uíín hajtható végre.A Vállalkozói követelésbenyújtását
azonban !qggg!óZ!9!|!az annak a|apjául szolgáló eseménykiküsziibölése, munka
elr'égzése.
A FIDIc 20.1 alapján a Vállalkozói követe|és jogszerúségének
előfeltétele'hogy
Vá||alkozó a köv€ t e|ésére okot adó körülményt' eseménytMérnöIatek bejelentse
onnantól számított28 napon be|ül' hogl a körülményrő|, eseményrőltudomást szerzett
vasr' tudomást kellet volna szereznie.A bejelentésnek
taÍlalmaznia
kell a FIDIC 20.1-reés
jogcíme.
arra a FIDIC ponta történőutalást,amely a követelés
Továbbá azt a tén}t'hogy
(ponlos
várhatóan vállalkozó többletköltségkifizetésére
és/vagyhatáridő hosszabbításra
összeg,hatáÍidő
meghatározása
nélkül)követeléstfog benÉjtani.
A beje|entés
után tiiíénik meg magának a követelésneka benyújtása,amelyre 42 nap
vary a Mérnök ésa vállalkozó kiizötti megáIlapodásszerinti h{táridő áll rendelkezésre.
A bejelentéseket
sorszámozvakell benyújtani,
akárcsaka Vállalkozói követeléseket,
azonban
ez utóbbiakat nern sziikséges bejelentésentént
elkészíteni,azaz több bejelentés
összefoglalásátis magábafoglalhatjaegy követelés'
A FIDlc alábbi alcikkelyei kifejezettenmePjatirozzák azokat az eseteket'amelyek
bekövetkezésekor
a Vá|lalkozó, a FIDIC 20.l alapjánszabályozottmódon, többletköltség
kiÍizetéseíe
és/vagyteuesítési
időtartam hosszabbitásáÉlehet jogosult' A szerződéssel
összefiiggésberrtermészetesen
más okbó] is lehet FIDIC 20.1 szerinti követelése a
vállalkozónak' amelyet a Mémöknek kell elbíráhia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek

valanelyikére töfiénó hivatkozása csotén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra
tededhetki követe]ése.
I '9
1'9
2.1
4'1
4.l2
,1.24
,|.4
8.,1
8'5
8'9
10.3
] 2.2
12'4

Tenek vagy utasításokkésedelne
Hibák a megrendelőkövetelményeiben(Sárga FIDIC)
A helyszínrer'aló bejutásjoga
Kinízés
Előre nenr látható helyszínikődlmények
Régészet
Uzempróbák
Meg\''alósításidőtaÍalmánakrncg]]osszabbítása
Hatóságoká]talokozottkésedelmek
Fel1iiggesztéskövetkcznényei
Bea\'atkozásaZ át\'ételkoripróbákba
(Sárga FIDIC)
Elhalasz|ottUzempróbák
Befejezésutáni územpróbáksikeftelensége
(Sárga FIDIC)

(kö1tség+idó)
(kö]tség+ idő)
(kö1tség
+ idő)
(költség+ idó)
(kö]tség+idő)
(költség+idő)
(kóltség+idő)
(idó)
(idő)
(költség+idő)
(költség+ idij)
(kö1tség)
(kö1tség)
(költség+idó)
(költség)

13'7 A josendszer változásaimiattikiigazítások
16'l Vállalkozó joga a mullkafelliiggesztésére
17'3 17.4 A MegÍendelőkockázatikörébctafiozó esenényekésazok követkeanényei
(kö]tség)
] 9.4 Vis Maior következményci
(költség)

2.2 yá|tozt^tási i^\aslatok ésvállalkozói követelések jóváhag"vása a Mérnö\
ós a KSZ részéról

a Megbízó

A Vá|toztatás ésa vállalkozói kiivetelésszándókát éstartalmát a Megrendclő, a Mérn.ik
vag1'a Mérnökön kercsztÍil a Vállalkozó elózetesen, koncepcionálisan kell cg-Yeztesse
KSZ fclclős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszé|ósen, FI-n tiirténő
mcgbeszólóserr stb.) éscsak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vá]]a]kozói
kör'etelés kidolgozása' Abban aZ esetben.ha a Vállalkozói követelés a FIDIC l3.t szerint
kiadott Változtatási utasitás erednálye, a koncepcionális egyeztetéstaz utasításkiadását
megelőzően kel1megtartani'
Abban az esetbei, ha a Mémök és a Megrende1őnem tartja szükségesneka koncepcionális
cgyeztctést.rnivel olyan változtatásva8y követelés alapjául szolgáló munkáról. körülmén1rőJ
van sZó, amelyek az á]talilüos tapasztalataikalapján nem vetnek fel sem clszámolhatósági,
sern kózbeszerzési kérdéseket,akkor attól eltekintl]etnek.I]yenkol azonban je]el1tős a
kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtottVáltoztatási 'javaslatot vagy
Vállalkozói kövctelést ésazok támogatásbó]töIténő kifizetésétKsZ elutasítja.Továbbá ilyen
esetekbenKsZ t nem köti ajóváhagyásÍaaz alább12.2.2pontbanmeghatározotthatiiridó.
A koncepcionális egyeztetés sorá] a KSZ meg tudja vizsgálni, hogy adott pÍojekt
szempontjábó] valamely p]uszmunka kóltsége felvethe|c elszrínolhatósá8i vagy
közbeszezési problémát. Hangsúlyozandó' hogy ekkor még nem áll rendelkczésle a
kidolgozott Változtatási javaslat vagy vállalkozói
kövotelés, így ezek hivatalos
jól'áhagyásáról vagy éppenelutasításárólsem beszélhetiink'Az egyeztetéseredményckélrt.
a
projekt alapdokumcntumai'valanint a Kbt' alapján KSZ csupán tájékoztatást'segítséget
nÉjt
elszárnolhatóságiésközbeszerzési kérdésekben
a szerződéstkötő Í.eleknekés a Mémóknek'

i

Az e8yeztetéstkövetően célszeni a munka jellegének és mennyiségének
pontos
meghatáÍozása,
valamintszükségszerűségálek
vizs8á1ata.
Az egyeztetéselőse8iti. hogy a Ksz-hez később hivatalosarr benÉjtott, már elkészített
változtatási javaslat vagy vállalkozói követe|és tartalma n€ legyen ismeretlen a
projektmenedzser
előtt, ésazokataz a|ábbi2'2.2 pontbanmeghatározott
határidőnbelül eI
tudjabírálni.A koncepcionálisegyezÍetés
cé|ja'hosl' ne a változtatási javaslatok vagy
vá||alkozói köveÚeléseke|készítése
és Ksz-hez történő benyújtásaután derüljön ki'
hogy az annak alapjául szo|gá|ómunka a projektbő|semmi esetr€ sem finanszírozható.
A KSZ á|ta| alkalmazott minta közbeszerzésidokumeItáció kivite|ezésiszerződésének
értelmébena Mérnöknek nincs joga a vá|toztatásokat, valamint a válla|kozói
kö\'ele|éseket
a Megrendelő jóYáhaslása né|kü|jóvábagrni' azokhozcsak hozzájárulhat.
Megrend€ | ónek ug-vanakkor a KSZ jóváhag1ását kel| kérnie a vá|toztatási
javas|atokhozésa válla|kozói követelésekheza változással érintettmúszakitartalom
és/vagy
a tiibbletköltségektámogatásbó|történő Íinanszírozhatósága
érdekében'
Abban az esetben.ha a Vállalkozói követelésa FlDlc l3.l szerint kiadott változtatási
utasításeredménye,
akkor a kö\'eteléstmegelőző Váltoáatási utasításkiadásáhozcsak a
jóváhagyásaszükséges.
MegÍendelő
(A pontoseljárásÍendet
rögziti a 3' fiiggelékfolyamatábÍája.)
2.2.l A változtatásjjavaslatésa Vállalkozói kö\'eteléstartalmátaz 1. ésa 2. fiiggelék
tartalmazza.
2.2.2 Jó\,áhagyásihatáÍidők
A Vállalkozó Változtatásijavaslatát,Vállalkozói követelését
a Meglendelő,a Mémijktől
történó kézhezvételét
kóvetó, 5 munkanapon belül továbbítjaa KSZ felé a saját
jóváhagyásávalésa MérDökhozzájáÍulásával
együtt.
KsZ a Váltoáatási javaslatnak,Vállalkozói követelésnekhozzá történő beérkezését
követő l0 munkanapon belül válaszol Megrendelőrészére
előzetesjogi álláspontját
kifejtve.
Meglendelő a keletkezettdokuÍentumokat,az KSZ előzetes jogi álláspontjának
követően,azomal megkiiJdia KFF-nek.
kézbezvételét
A KFF-nek a KJ.44.s (2).(5) bekezdéseiben
rögzített íolyamater€ d ményekált tett
észrevételei
alapjánmódosítottdokumentumokat
a Megrendelőmegkiildi KSZ-nek. A
Ksz a módosítottdokumenfumoktartalmával történő egyetértése
esetén,azokat
jóváhagyja(szerződés
módositásellenjegyzése).
A szíikségesjóváhagyások (Megrendelő, KsZ) beszerzésétkiiYetően Mérnök
sorszámozvahas''ja jóvá a Vá|toztatásijavaslatokatésa vá||alkozói kövcte|éseket.
2.2.3 A változtatásokésVállalkozói követelésekelsziimolása

A változtatásokból eredő és az adott pro.jcktszempontjából elszámolható' Vállalkozónak
terhéretörténik. Ugyanígy a
.járó többletköltségek kifizetésea szerzódéstaÍalékkeretének
tartalékkelettelhéretöfténik az elÍ.ogadott
követelés kifizetéseis.
A tartalékkeret felhasználása ésa közbeszerzési ttin'énY

2.3

A Taltaléklereta FIDIC 13'5pontjaszerintmeghatározott
feltételes
összegből és/vagy
a 13'6
pont szerinti napi díjasnunkákbó] állhat' A Vállalkozó ajánlatábanszereplő Egyösszegű
Ajánlati Ar ésa TarfalékleretegÉtlesenadja ki a Szeződés ElÍ.ogadott
végósszegét'
A
(alapja
kivitelezéssorán a kiigazításokatis magábantbglaló összeg a Szerződéses
Ar
az
EgyösszegűAjárlati Ar).
nincs akádálya, amennJ'iben:
Tartalékkeretbőla pótmunka kifrzetésének
- a fentebbmár részletezettek
alápján elszámolhatóságikérdést
nem vet fel,
- a szerződéskötéskoraz eg1'ikfél által sem előre látható ok követk€ z tében beállott,
valamelyik fél lényegesjogos érdekót sórtő körÍilmóny miatt van szükségaz adott
pótmunlűira,
- a szerződésneka felhivás, a dokumentáció feltételei'illetőleg az ajánlat tartalma
alapján mcghatározottrószétmódosítjaa pótmunka'
szerződésmódosításra (Kbt. 303. $) vonatkozó e|őírásainak is
Tehát a Kbl
én,én1'esülniük kell a tartalókkcrct - közbeszcrzési eliárás |efo|ytatása nólkÍili felhasználásához' Amennyiben a pótmunka kiegészítővagy új építésiberuházásnak
tekinthető - azaz clvégzésóvclnem pusztán a szerződésbe fogla|t műszaki tartalom
módosu| -, a KbL |25.$ (3) bekezdésealapján' hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
kell indítani' mégakkor is, ha rendelkezésreáll a tartalékkeret.

3.

AZ Utmutatóban leírteljárásrendtől történő € l téréskockázata

Ha a ,zeÍződ'ő felek (Megrendelő, vállalkozó) nem a jelen Útmutatóbiur foglaltaknak
megfeleliien,járnakel (lsd' 2'2'2 utolsó nondata)' ésennek követkeanényekénta KsZ utólag
az adott pótmunla költségének vagy a változással éintett nűszaki taftalonnak a
szerződésbenbiztosított támogatásból töfiénő tinanszíIozását neln hagyja jóvá' az teljes
a szcrződő felekct terheli' Ugyanígy,ha egy határidő hosszabbítástncm hagyjóvá
egészében
utólag a KsZ. aZ eredeti teljesítésihatáridő után felmerült költségek nem finanszíroz-hatók
táÍnogatásbó1.

Mcllékletek: l-3 Függe|ékek

l' F0ggelék

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei
l.

Áft'|íío!.d{tok
.
.
.
.

változtatási JavaslatsotBámá
KéÍelmgzómegneilzése
Ké!.lcm iddpoDda
szcf2ódes száDra

szer'ód.sbcD rógát.tt mÍt'rki tlrtalom 'r Aiátr|rt szeÍiÍt
.
.

sz€fzódésÍe 1dó bi tkoás (Kö!eBá!r' oldalvám' qiz6zóm)
A szorzfresbc! lzcrcpló mrűszakí
taÍtalomÍ6vidleíÍása,b€'outatása

víltozt.Íásl Jrv's|.t
.
.
.

(melléL.let
száoa, Éjz száma)
Hivatkozás a csatoltúelléHet(ek)Íe
változtatási Ja!€slat Ésáetes leírása[l3.2 (i)-(iv) szeÍintibesoÍol.ís'13.3(a).(c) szeÍilti
taÍtaloE]
az alábbi kategÍiákszefiDu ailminivrríciós
változtatási 'avlsbt szüksecessécéúckindol'l.ása
ok' műszaki ot' pélzügyi ok, ülcE6zési ok' e$Éb ok

v{ltozlrtás| Javas|rt brt{rr 3 projekt egé€zér.
.
.

2-b6fuáiéhi 3.kózacs' +j€l@íts'5-kicmelkedő)
Átátás b€cslás€ (l-!incst'íásrl'
plnzügyi' batfuitló' níszaki sp€cifikáció éseg]Éb!.ldÍtctb€í
Az cgyes hatások szöveg€s leírása(!ébziigyitatísolq határidiir€ gJ€tololt ha!ás(Ésdet.s
indoklás szülcéges'ütemt€rwel kiegészitett),míiszakiváltozás)

5. változtrt.si Jrv'slrtot k&'Ít6 n€vc' b€o.ztfu!' rEírás!
6. Mclék|.tok

:

VáI|alkozói Követe|ések(C|aimek)összeállításaésformája
Boritólap
TaÍt.lomjeg}zék
n táko,x s, oa a"" o r d teteb* |'onatha ó cik*el,\,re
"
KÖvetel& ílirgának
,|id leiása
kTvetekösszeg és/vaqr'idő|arían
1

A lÉtesítmetry
Évid ism€lteÉse
Projek rövid isne|tetese aeryszín'projek! eg, nondaíos ismeftetése'
Íinanszirozis rssze|aele,
||treg|enddó'szetzl;déskötö H alóslig)

2. A B€Íuh,ázis méÍftildk.jvei
Állalános Ío|Íosat'b adatok: yersenyajánlat ben'Djjí,ÍEasze|zőltés alóini\a'
Tartalékiar el' Íelhasznó l, Tarlal é*kga' Munkakz desi Ul asíl ás
3. A vá[alkoái

szeEődas e'sszege,

Követelés

3' l. Á vállalkozó Kijvetelésrészlet€s ísmeÍtetése
A köyetelésponÍosneghatbozl'sa
3.2. váJalkozói Köl'eteléssel kapcsolatosescmények
Köveleléssel kopcsolatoseseménre*
bonoll8ai isnerte|^e, tbg,alások" le\elel. toope 'cio|
jegEő*önyvek' rclevá,E kjvonaía Tenderdola,ne,xócióbol' Ep ai NaPlóból' yáIalkozói K.,etelés
bejekntese ésMérnök esetleges,áIas2a, utasításaa live,eles ftszletes kidolgozógáfa'
3.3' Á vá alkoái Kóvctclés indokl'ása.al'Átámasztísa
Tende okunen|áció leivona,,szerződesesFehé|.l.k'jogszabályok' íáblázatok kn11tatl'sok
3'4' A vállalkozói Köv€telés elszánol|ísa
KeIő re,zle,ezeltségű,
eleni kb,etelestélelekrebon.ott,jól köve|hető költsegvetésselésösszesítőyel ke
elke'zíteni
A líiyeteleÍté'telek,e*tar|alnaznia kcl:
a) a követeles alapj&.l szolgóló nunka|ckl k|ekzáná.
b) a köve|elés alapjául szolgáló munkatételpontos 'űszaki ta alnóL beleéfiyea beépítésr.
keák ahyag ternék be|enrlezesnegn.yezését,
m.űszakiPara|néíercil'!íp sat, wlanint a
beépí|^ körülnény eiÍstb.
A nunkatétel onyagkökséca . hlilönösen e epedi, speciális an,asol. |e,mékek
berendezeselbeepí,ese.:e,én- besze|zési/alváalko.ói szá,,|lá|,alkell igtzolni.
4. MelléL{erek
szerződes kiyo ata
yokatkozó levelez^ek
Tervrujz ftszletek
Féhykpek
szánL'*, bizon,Ialot nellé*elerca ki,veteleslélelel.anlagköltségénekelszánolásáhú, elbbálásához
Cépberlelis2er.ódes
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3. Függelék

