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A szERzóDÉsszÁMA:rI

MEGBízÁsl
szERzlDÉs
KÉTEGYHÁZANAGYKöZSÉG szENNYV2HÁLóZATÁNAK

ÉPíTÉst
MUNKÁNALKAPcsoLATos

BóVÍTÉSE,Il. ÜTEM

MÉRNÖK|
ÉsMÚszAK|FELÜGYELET|
MuNKÁKELLÁTÁSÁRA,

amely |étrejött

KÉTEGYHÁzA NAGYKÖzsÉG öNKoRMÁNYZATA
(székhe|y|
5741 KétegyházaFő tér9 sz; adósám. 153435492-04')
mintmegbízó(a továbbiakban:,'|\r|egbízó'')

es

ERBO,PLAN Kft.
5700Gyula,Holdu. 10.
(székhe|y:
5700Gyu|a'Ho|du. 10'sz;cjsz.04-09-003195;
adószár 11047272-2.04)
(a továbbiakban:',|\,4egbízott'')
mintmegbízott

között az aIu|írott
naponéshe|yena köVetkezőfe|téte|ek
me||ett:

B-2

Tartalomjegyzék
KÜ|önös szerzódésife|téte|6k
|Vle||éklet€ k :
1' sz. me||ék|et
Á|talánosszeződégife|tételek
2. sz. me||ék|etKiegészítőtájékoáatás
3. sz. me||éklet
Műszaki|eírás
4. sz. me||ék|etPénzügyiiitemt€rv
5. sz. me||ék|et
szakmai aján|ai
6. sz. mel|ék|etUtmutatóa Vá|toáatások,Vá||a|kozóiköVete|ések
keze|éséhez
és az
építési
szerzódésmódosításához
7. sz. mellékletAján|attéte|i
nyilatkozat
8. sz. me||ék|€Aján|attevői
t
(szakéÉók)
nyi|atkozat
a Kbt' 67. s (3)d) tekintetében
9' sz. mg||ék|€ t ; Beszedési m€ g bíás teÜesÍtésére
Vona&ozó hozájáru|ás,
íe|hab|mazónyi|atkozal
a Kbt.99.s (1) bekezdésea|apján

KÜLÓNös szERzóDÉsl FELTÉTELEK
Preambulum
A |\,4egbízó
közbeszezésj eljárások Útján szerződéseketkíván kötni az a|ábbi p|ojekt
kiviteIezésére:
Kétegyháza
Nagyközségszennyvízhálózatának
bóvitési'||'Ütem
(a továbbiakban:
"Projekt.')'
A szerződó fe|eka Szerzódésta Projektmegva|ósÍtása
cé|jábó|
a közbeszerzésekrőlszóló
2003. éVicXXlX. tórvény(a továbbiakban:',Kbt.,')rende|kezései
szerint |efolÍatottegyik
kózbeszezési e|járás eredményeként
és arra tekintettelírják a|á. A je|en Szerződés a
Megbízómintaján|atkérő
ésa lúegbizott
mintnyertesajánIattevőközött jött |étre'
|.

A szerzódéstárgya
A szerzódéstárgya Mérnökiés múszakie||enőriszo|gá|tatások
biztositásaa Projekt
építési
munkáinakkoordiná|ására'
A Megbízott
á|taIVégzendő
feladatokpontoskörét
ésmeohatározásáta 3. sz' me||ék|etként
csato|tMúszakileírástaia|mazza'

.

A szerzódés stÍuktúrája
A MegbízottÍeladataita je|en Kü|önös szerződésiÍe|téte|ek
és az a|ábbi me|lék|etei
szerint kÓte|es te|jesíteni'A Kü|önös szerződési fe|téte|ekben
nem szabá|yozott
kérdésekben
az Á|ta|ánosszerzödési feltételek.a Feladat |eírás'az ekkéntsem
szabá|yozottkérdésekbén
a szerződés további me||ék|etei
az irányadók' A jelen
bekezdésbenmeghatározottdokumentumokegymást kiegészítikés kö|csönösen
magya|ázzák,de kétérte|műség'
e|térések
és Vitaeseténa je|enKülönös Szerződési
fog|a|takaz
Fe|téte|ek,
vaIaminta számozását tekintve e|őbb á|ló me||ék|etben
irányadók.
MeIlékIetekI
1' sz' me|lék|et|
Á|ta|ánosszerzódésifeltéte|ek
2' sz' melléklet:
Kiegészító
tájékoztatás
3' sz' me||ék|et:
l'Iűszakileírás
4' sz. me||ék|etI
PénzÜgyi
ütemterV
5' sz' mel|ék|et|
szakmaiajánlat
6. sz' me||ék|et:
Útmutatóa Vá|tozatások'Vál|a|kozóiköVete|ésekkezeléséhez
és az
építési
szerzódésmódositásához
7' sz. me||ék|et|
AjánlattéteIi
nyi|aikozat
(szakértók)
8' sz' mellék|et:
Aján|attevőinyi|atkozat
a Kbt' 67' s (3)d) tekintetében
9' sz' mel|ék|et:Beszedési megbízás te|jesítésére
vonatkozó hozzájáru|ás.
feIhataImazó
ny||atkozat
a Kbt.99's (1)bekezdése
aIapján

t . A M€ g bízoft tevékénységének
a kezdete
A szerzódésazon a napon|éphatá|yba,amikoraá a fe|eka|áírták.
A |V]egbízoti
munkájái a szerzödés hatá|ybalépését
köVető e|ső napon kóte|es
megkezdeni.

tv.

A Megbízotttevékenységének
idóta.tama
szerződó fe|ekmegáI|apodnak.
hogya Megbízotta je|enszerzódésbenmeghatározott
pontban
2013'
tevékenységét
a |||.
megjeló|tidóponttó|kezdődóene|őre|átható|ag
februá|28-ig'de |egalább.i||,|egkésöbba l\,4egbízó
és a Projektépítési
munkáit

megva|ósítóVá|laIkozó(k)
közötti Vá||aIkozási'
szerzódésekben
rögzítettjótál|ási
kóte|ezettség
időtartamának
Iejártáig
köte|esel|átni'
V.
5 .1 .

Megbízásidii' fizetésife|téte|ék
A megbízás]
díj|9'950'000'-Forint+ AFA' azaz Ki|encrni||ió.ki|encszázötvenezer
Forint + áita|ánosforga]n']i
adó, A je|en szerzódésfázis aIapÚ szerzódes' A
támogatás
szempontjábó|
e|számoIható
kö|tségerejé]g
a megbízási
díj84'02%-aEU
és kö]tségvetési
iámogatásbó|,Va|amjnt15'98 %-a saját forrásbó| kerül
finanszírozásra'
A jóVáhagyott
és e|számolható
kötségenfelü részf nanszirozasa
te|jesegészében
a N,4egbízót
tefieIi'

5 . 2 . A megbízási
díjtarta|maz
minden,a Í\4egbízott
tevékenységéVe|
és szerződésszerű
te|jesítéséVeJ
összefÜggó, azza| járó kó|tséget'járu|ékotés dijat (ldeértvetobbek
közőtt a2 eset|egesena szerződéste|jesítése
során |étrehozott
mÚ1(Vek)
tekintetében
fizetendő
fe|haszná|ási
díiatis),
5 . 3 . A |\,4egbízott
fe|étörténő k]íizeiések
forintbankerÜlnekátuta|ásraa Közreműködő
szervezetá|taIa MegbÍzott
B.4'pontbanmeghatározott
bankszám|á]ára'
A Megbízotta szerződésbenfog|a|tfeladatoké||átásáéft
a tejesítettés a |\4egbízó
á|ta]leigazo|t
tevékenysége
alapjána Projektmegva|ósításának
a fázisaihozigazodó
jogosu|t
esedékességgeI
a díjazásra'
5.5.

A kiÍizetések
a 4' sz' me||ék|etben
fog|a|tPénzügyiütemtervszerinttöfténnek.
mindenesetbenszerződésszérú
és a jogszabályoknak
megfe|e|ó
szárn|aa|ápJán'a
szám|ának
a |\,4egbízóhoz
történóbeérkezését
köVetö 45 naponbe|Ü|'

5.6.

A szoIgá|tatások
ÁFA tartaImára
Vonatkozóan
a feIeka mindenkori
adójogszabá|yok
szerintjárnak
e|'
A szerződés biztosítékai

6 . 1. A |Vlegbízottat
a je|en szerzódésben meghatározottbárme]y köte|ezettségének,

feIadatánakkésede|meste|jesítése
esetén késedelmikötbérjizetés köteIezettség
terhe|i.
A kötbéra|apjaa lvegbízási
díjnettóösszege' A kötbérmértéke
a késede|em
mindennaptárinapjautánnapi0'5 % a kötbéra|apra
Vetíteíten.
de összesen|egfeljebb
a nettó|Vegbízás]
díj25 %.a'

v .

ÉÉesítések
A fe eknek a Szerződésszerintegymáshozintézendókőz|éseiket
az a|ábbiszerné]yek
'és/éledz a|ábbicír.e kel e!JltatniLrk'
A Megbízott
részéreI
Szervezetl

ERBO-PLAN KfI.

címzett:

ErdészBé|aUgyVézető

Cím:

5 7 0 0G y u l a ,H o d u . 1 0 .

TelefonsZám:

66/561-940

Faxl

66/561-940

A ]\legbízórészéreI
Szeruezetl

Kétegyháza
Nagyközség
onkormányzata

címzettI

KaIcsólstvánné
Poigármesier

cím:

5741 Kétegyháza'Fő tér9'

TeIefonszámI

ö61250.122

Fax:

66/250-122

VIII. Egyébkíílönös feltétc|ek
B' 1'

A |\,4egbízott
tevékenységét
a F|D|c ' Epítési|V|unkák
szerződésésFe|tété|ei
|Vlegbízó
áita||\,4egiervezett
|\,4agasés ]\,4é|yépítési
|l4unkákhoz',
dokumentumában.ögzített
e|óírások
szerintVégzi'A Megbízoit
a Változtatásokfa
Vonatkozó
F|D|c13'1' 13'2és
,13'3A|cikke|yek,
a Vá||aIkozói
kovete|ésékkel
kapcsoIatosFIDIc 20'1 A]cikke|y
szerinti jóVáhagyási jogköreit a |\ilegbízójóVáhagyásáVaIgyakoroIhatjaa je|en
szerződés me||ék|etétképezó Utmutató a változtatásakhoz, vállalkozói
követelésekhezésa szerzódésmódosításáhozsze|inÍ'

8.2'

A |\,4egbízott
te|jes körú fe|e|ósségge|
tartozik a kózósségi támogatás Vagy a
társfinanszírozóitámogatás tekintetébena |Vegbízó Va|amennyiVjsszafizetésj
köte|ezettsége
vonatkozásában'amennyibenaz a vá||a|kazónakfe róható bárme|y
okbói köVetkezikbe.

B.3'

szerződó féiek magukranézveköte|ezónekfogadjáke|' hogy a Kbt' és az
á||amháztartásró]
szóló 1992. éVi XXXV|||' törvény szerinti i||etékes
é||enórző
szervezetekfe|ada! és hatáskörÚknek megfelelóena közbeszezési e|járásokatés
az azok a|apjánmegkötött szerződésekte|jesítését
rendszeresenel|enőrizhetik'
és
hogy részÜkrea jogszabá|yszerinti infoÍmációmegadása üz|etititokraVa|ó
hjvatkozássaI
nemtagadható
meg'

a'4.

A MegbÍzott
pénzintézete
szám|avezétó
ésszám|ászáma:
OTPBank nyRt
11733027-2047
277+000A0000

8'5'

A szerzódésa kétfé|á|ta|ialáírásáVa|
|éphatá|yba.A Közreműködő szervezet
el|enjegyzése
a szerzódéstel]'esítése
során feImerÜ|őe|számo]hatókö tségekneka
Projektrenyújtott
támogatásbó|történőfinanszírozásátbiztosítja,

|x.

szerzódésipé|dányok

A je|enszerződés5 pé|dányban
készÜ|t'
ame|ybő|3 pé|dánya Megbízót'1 pé|dány
a
Megbízottat.
1 pé]dány
a Közreműködőszervezetet
i||eti
[he|yl'IdátumI x!.!-

7.,\ JaJ.LV"

(..'.-\iE:r^-
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Megbízoit
LepViseIetében:
[t]

;,tí;;.':si'};j%,

;,

,.:n'..-

;.Á'2]75

1. sz. |!lELLÉKLET

A szERzóDÉsÁLTALÁNosFELTÉTELEI

\

2.sz. MELLÉKLET
KIEGÉszíTó
TÁJÉKozTATÁs

3' sz' MELLÉKLET

MÚszAKILEíRÁs

E

4. sz' MELLÉKLET
PÉNZÜGY|
ÜTEMTERV
A Proiekt munkáiva|kapcso|atose|őreha|adáshozkötött díi
íFázis a|apúkiÍizetós)
|' sz. rész.szám|a
2o11.||.fé|év
Véoén
||'sz' Íész-szám|a
2o12'|.fé|éV
Véqén

y'égszám|a:
A |Vegbízott
e|ózeteszáoe|entéséta Megbíz(
óváhaqvta
csSzesgn:

30 0/o

30%

40 0/o

1ooo/ó

G

i

E

I

5, SZ. MELLEKLET
szAKMA| AJÁNLAT

6. sz. MELLÉKLET

ÚTMUTATó
A VÁLTozTATÁsoK,VÁLLALKozT|KöVETELÉsEKKEZELÉsÉHEz
ÉsAz ÉPíTÉsI
szERzTDÉsMTDosíTÁsÁHoz

Ez a segédletkizárólag a KEoP pro,jektekmegvalósítási fázisában felmerülő váltoáatási
eljáÍásokésúállalkozói követelésekesetében
használható fel, de fontosmegiegyezni,hogy ez
a segédletnem helyettesíthetia FIDlc szerzódésekteljesítésesoÍán szerzett tapasáa|atot'
amely nélkiil nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában je|entkezö' néha jogi
szakismereteketis igénylőfeladatokatmegoldani.

l.

A Közremíiködő Szervezet(KSZ)' az NFU Kiizbeszerzési
Fe|ügyeletiFőosztálya (KFF) ésa Mérnök szerepeaz építési
szerződéste|jesítése
során

A projekt kivitelezésesoÍánfelmerült pótmunkák elszánrolhatóságának
és közbeszerzési
szetnpontbó]
töIténőmegalapozottságá]ak
a vizsgálataa Változtatásieljárásokbarr,
valaminta
Válla]kozói követelésekelbiÍálásasorán elengedhetetlen
a szabálfialanságok,és ebból
adódóana pÍojektfe
EU táfDogatás
biztosított
visszafizetésének
elkerülése
érdekében'
A KSZ összeveti a pÍojektalapdokumentumaiba
(TámogatásiKércle , BizottságiDöntés,
'rámogatási
Szerződés)fog|a|t' azAz a tiiÍnogatiisrajogosult' műszaki tartalmat a
Vá|toíatással, illetve a vállalkozói követelésse|érintett műszaki tartalomma|.Az
elszámolhatóságivizsgiíIat soÍán megá|IapításÍa
kerül, hogy a pótmunka költsé8ei
finanszírozhatóak-ea projektre biztositott forrásokból: amennfben a projekt
alapdokumenfumai
alapjána költségeknem elszámolhatóaka projektkeretében,
a felmeÍülő
többlet költségekcsak éskizárólag a Kedvezményezettet
terhelik,abbanaz esetbenis, ha a
tartalékkeretegésze,vagy egy része még rendelkezésreá|l az építésiszerződés
költségvetésében.
Ugyanez vonatkozikarra az esetre,amikor a KSZ megítélése
szerint a
Megrenclelő oldalán felmerülő köriilmények közbeszeÚési szempontból (előre nem
láthatóság)nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló
pótmunkaelvégzését'
A 4/2011.0.28.)Komán}Tendelet(KÍ.)44.$ (l) és(2) bekezdésealapjána KSZ a KFF
véleményének
beszelzésee|őtt fentiek tekintetében
csak előzetesjogi álláspontotad. A
javaslat
Változtatási
vagy a vállalkozói követeléstámogathatóságliüoz
szükségesa KFF
közbeszerzési-jogi
szempontuegyetértő
véleménye
is.
A Mérnök alapvető feladata a Válla|kozási szerződésbenfoglalt műszaki tartalom
végrehajtásának
felügyelete műszaki és pénziigyi szempontból' További |eladata az
esetlegesen
felmerülővitás kérdések
tisztázása,a MegrendelóidőntéselőkészítéseI
a Mémök
szakmailagvizsgáljameg a Változtatás,a Vállalkozói követelésalapjáulszolgáló pótmunka
mÍiszakimegfelelőségét'
d hozzá kapcsolódó költségeknagyságátésa Vá|lalkozó oldalán
felmeriilő köÍülményeket'

2.
2.|

Yí|toztatási e|járás' Yá||alkozói követ€ l és - Tartalékkeret
vá|toztatások,válla|kozóikövetelésekkezdeményczése

vá|toztatást kczdeményezheta Mérnök a F|DIC l3.l a|apján váItoztatási utasítás
kiadásával és a vál|alkozó a F|D|c l3.2 a|apján Vállalkozói javaslat bcnyújtásával.
Továbbá a Mérnök változtatósi iavas|atot kérhet be a vá|lalkozótól a F|D|c l3.3
alÍpján.
A FIDIC]l3.1 alapjána Mélr]ök által kiaddt Váltoáatási utasítást
nemelőzi nrcgVállalkozói
javirslat,azt a Mémök a megvalósithatóság|a
ésaz ár.r.avonatkozó elózetos n]egállapodás
nélkiiladjaki. Ha a Vál]alkozó az utasit.rsnak
elegettesz ésezzel kapcsolatbana tetjesítésre
vonatkozó határidő hosszabbításiós/vagy löbbletköltség igényekelctkozik. a l.Il)lc 2()'I
alapjánVáJlalkozóikövete]éstnyújthat
be'

A FIDIC 13.2 és l3.3 alapján a Vállalkozó álta| bcnyújtottVá||alkozói javaslatbana
Vá|]a|kozórészleleselőterjesztést
készit,arnelyhezrnellékelia változ,tatással
kapcsolatos.a
vá]toztatást alátámasztó valamenrryi dokLrnentumotis. A Változtatási .iavaslatnak
tartalmazniakell a Vállalkozó hatá{idóhosszabbítási
és/vagytöbbletköltségigényét
is. így
ana a FIDIC 20.l alapjánVállalkozói követ€ l ést b€ n yújtanimár nemkell.
Nem keYerendő össze a változtatási utasíÚás(FlDlC 13.1)' a változtatási javaslat
(FlDIc l3.2' 13.3)ésa vá||alkozóikövetclés(FIDrc 20.1):
- A Vállalkozói követeléselsősolbannem műszakitartalomváltoássaljáró o|yanmunka
e|végzésnek
a következménye,amely valamely esemény,körülmény kiküsziibölésóhez
szükséges
a kivitelezés
zökkenőmerrteslblÍatásálraka céljából(pl': szivattyúzás
nagyobb
hóolvadás, eső utiín; osaloma nyomvonalában|rasmálatonkíviili kö7o1íi átvágása:
helyszínialappontáthelyezés
stb.).
- A vállalkozói követelésmásodsolban,a Mémök által a FIDIC l3'1 alapján kiadott,
mÍiszakitat1alomváltozásra
iránntló váltoáatási utasításkövetkezményeis lehet. llyen
utasítást
a Mémök jellenrzőencsak olyan kisebbfokírmÍiszakitaÍtalomváltozásokra
ad ki'
amely€ k esetében
a Mérnök nem látja szükségét
részletes
előzetesköltségkalkulációnak,
műszaki bemutatásnak.
Ebben az esetbentehát nincs szó vállalkozói javaslatróIcsak
Mémök által kiadottváltoztatási utasításról,amelynekazonbanlehet a következménye
Vál1alkozóikövetelés'
- változtaÍásÍ!irányuló munka csak a F|DIC l3'l szerinti vá|toztatásiutasításkiadása
vagy a vál|alkozó által a FIDIC l3.2 vas/ 13.3 benyújtottváltoztatási javaslat
Mérnök álta|i jóváhagyása q!fo hajtható végre.A vállalkozói követe|ós benyújtását
azonban !q!g9!É49!!az annak alapjául szolgá|ó eseménykÍküszöbölése' munka
elvégzése.
A FIDIC 20'l alapján a vállalkozói követelés jogszeÍűségének
előfeltéte|e,hogy
vállalkozó a követeléséreokot adó körülményt, eseménytMérnöknek bejelentsc
onnantó| számított28 napon beliil' hory a körülményről, eseméíyrőltudomást szerzett
vagy tudomást kcllet volna sz€ r eznie. A bejelentésnek
taftalmazniakell a FIDIC 20.l-re és
arra a FIDlc poÍItfa
történőutalást,amely a követelésjogcíme.Továbbá azt a ténf, hogy
vá.hatóan Vállalkozó többletkőltségkifizetésére
és/vagyhatáridő hosszabbitásra(pontos
összeg/határidómeghat.irozása
nélkü1)
követeléstfog benyíÚtaIi.
A bejclcntésután tiirtéíik meg magának a kövctelésneka bcÍyújtása,amelyre 42 nap
vagy a Mérnök ésa vál|a|kozó közötti megállapodásszerinti határidő áll rcndelkezésrc.
A b€ j elentéseket
sorszámozvakell benyújt8ni'
akár csaka Vallalkozói követeléseket.
azonban
ez Lrtóbbiakat nem szükséges bejelentésenként
elkészíteni,azaz több bejelentés
össze1bglalásátis magábaÍbg|alhatja
egy követelés'
A FIDIC alábbi alcikkelyci kifejezettenmeghatáfozzákazokat az csctckct, amelyck
bekövctkezésekola vállalkozó. a FlDlc 20'1 alap,jánszabályozottmódon, többletköltség
kifizetésér.e
és/vagyteljesitésiidőtartam hosszabbítására
lelret jogosult. r'\ szcvődéssel
összefiiggésbentctmészetesen
más okból is lehet FIDIC 20'l szeÍinti kövctelése a
Vállalkozónak. iünelyet a MórnökDek kell elbírálnio.Ugyanakkor az alábbi alciktelyek
valamclyikéretöúél1őhivall(ozásaeseténcsak az adott alcikkclyben mcghatáIozottak|i!
tc.jedhetki követclése'
L9
L9

Tclvek vagy utasítások
késcdclne
(Sál.ga
lIibáka megrcndelő
kővetelmónyeiben
FIDIC)

(költsóg-l.idó)
(köl1sógF jdő)

2'1
(költség+ idő)
A helyszínre
való bejutásjoga
4.'7 Kinízés
(kö]tség+ idő)
4.|2 Előre n€ m láthatóhelyszíniköúlnények
(költség+idó)
4.24 RéEészet
(költség
lidő)
l.4
UzcÍnprooaK
(költség+idő)
(idő)
8.4
Megvalósításidőtartalmánakmeghosszabbítása
(idő)
8.5
Hatóságokáltal okozottkésedelmek
(költség+idő)
8'9
Felfiiggesztéskövetkezményei
próbákba
(költség+ idő)
10.3 Beavatkozásaz átvételkoÍi
(kóltség)
12.2 ElhalasáottÜzempróbák (SáLÍga
FIDIC)
12.4 Befejozés
ütáni üzempróbáksikertelensége
(sá.gaFIDIC) (költség)
jogrendszer
(költsóg+idő)
l 3'7 A
változásaimiattikiigazítások
l6.1 Vállalkozójoga a munkafelfiiggesztésére
(költség)
17'3-17.4A Megrendelőkockázatikörébetartozóesen]ónyekésazok következményei
(költség)
(költség)
19'4 Vis Maior következményei
2.2 változtatási j avaslatokésvállalkozói köYetelésekjóváhagyása a Mérnök, a Megbízó
ésa KSZ részérő|
A változtatás ésa vállalkozói követelésszándékátésÚartalmáta Megrendeló,a Mérnök
vag]r a Mérnökön keresztül a vállalkozó előz€ t esen, koncepcionáIisanke|l egyeztesse
KsZ felelős projektmenedzserével(p|. kooperációs m€ g beszélésen,FI-n történő
m€ g beszélésen
stb.)éscsak ezutánkezdhetőmeg a Vatoáatási javas|atvagy a Vá|lalkozói
követeléskidolgozása'Abban az esetben,ha a Vállalkozói követelésa FIDIC ]3.l szerint
kiadott váltoáatási utasításeÍedménye,
a koncepcioniíisegyeztetést
az utasításkiadását
megelőzőenkell negtanaIri.
Abban az esetbeü,ha a Mémök ésa Megrendelőnem tarÍjasztikségesnek
a koncepcionális
egyeztetést,
mivel olyanviáltoztat|ás
vagy követelésalapjáulszolgáló munkáról'körülményről
van szó, amelyekaz általánostapasztalataik
alapjánnern vetnekfel sem elszámolhatósági,
sem közbeszezési kéIdéseket'
akkor attól eltekinthetnek.Ilyenkol azonban.ielentősa
kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtottVfltoztatási javaslatotvagy
Vállalkozói követeléstésazok támogatrísból
történőkifizetését
KsZ elutasítja.
Továbbáilyen
esetekben
KsZ-t nenrköti ajóváhagyásraaz alábbi2'2.2pontbanmeghatározott
határidő.
A koncepcionlíis egyeáetéssorán a KsZ meg tudja vizsgálni, hogy adott pro,jekt
szempontjábó| valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszrímolhatóságivagy
közbeszerzésiproblémát'Hangsúlyozandó,hogy ekkor rnég nem áll rendelkczéslea
kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos
jóváhagyásárólvagy éppenelutasítrásáról
sem beszéIhetünk.
Az elyezteLés
eredményeként,
a
pÍojektalapdokumentumai,
valaminta Kbt. alapjánKSZ csupántájékoztatást,
segitséget
nyújt
elszámolhatóságiésközbeszerzésikéldésekben
a szerződést
kötő fcleknekésa Méttökrrclt'
Az egyeztetéstkövetőcn célszerti a rrrunka jellegének és mennyiségének
pontos
nleghatá|ozása,
valamintszükségszerűségének
vizsgá|ata.
AZ egycztetéselősegíti'hogy a I(SZ-hez későbblrivatalosanbe[Éjtott, má| clkészített
Változtatási javaslat vagy Vállalkozói kóvetelós taftalma ne legyen ismeÍctlena
p|oiektmcnedzser
előtt. ésazokataz' a|ábbi2'.2.2pontbanmeghatá|ozott
hatfuidőDbe|ül e|
tudjabírálni.A konccpcionálisegyeztctés
célja,hogy ne a változtatísi javnslttok vagy

Vá||alkozói kövctelósek e|készítése
és KSZ-hez töÍtónő benyúitásaután derü|jön ki,
|rogvaz annak a|apjáulszolgáló munka ir projektből scmmi esetÍcsem Íinanszírozható.
A KSZ által a|kalmazottminta közbeszerzésidokumentáció kivitelezésiszcrzíídésének
értelmébena Mérn.iknek nincs joga a változtatásokat, va|amint a vállalkozói
kövct€ | ések€ t a Megrende|ő.jóváhagyásanélküljóváhagyni' azok|rozcsak hozzíjírulhat.
Mcgrendelőnck ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kel| kérnie a vá|toztatási
javaslatokhoz ésa Vá||alkozói követelésekhcza változással érintettműszaki tartalom
és/vagy
a többIetkö|tségektámogatásbóltörtónő íinaÍszírozhatósága
órdekében'
Abban az esetben,ha a Vállalkozói követe]ésa FIDIC 13'1 szelint kiadott Vó]toztalási
utasitáseredménye,
akkor a követeléstrnege|őzővá|toz,tatásiutasításkiadásáhozcsak a
jóváhagyiísa
Megrendelő
szükséges.
(A pontoseUárásrendet
rögzítia 3' fiiggelékfblyamatábÍája.)
2.2'l A vá]toztatásijavaslatésa vállalkozói követeléstaÍta|mát
az l' ésa 2' liiggelék
Íarta||na?'za.
2.2.2 Jóváhagyásihatáridők
A Vríllalkozóváltoáatási javas]atát,vállalkozói követelését
a Megrendelő'a Mérnöktől
történő kézhezvételét
követő, 5 munkanaporr be|ül továbbítjaa KsZ felé a saját
jóváhagyásávalésa Mémök hozzájárulásávalegyütt.
KSZ a váltoáatási javaslatnak,Vá|lalkozói követelésnekhozzá töIténő beéIkezését
követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelőrészére
előzetesjogi álláspontját
kifejtve.
Megrendelő a keletkezettdokumentumokat,az KSZ előzetes jogi álláspontjának
kézhezvételét
követően,azonnalmegküldia KFF-nek'
A KFF-nek a I(I.44'$ (2)-(5)bekezdéseiben
rögzítettfolyamat eÍedményeként
tett
észrevételei
alapjánmódosítottdokumentumokat
a MegrendelómegküIdiKsz-nek. A
KsZ a módosítottdokumentumoktaÍtalmávaltörténő egyetértése
esetén'azokat
jóváhagyja(szerződés
jegyzése).
rnódosítás
ellen
A szÍikségesjóváhagyások (Megrcndeló' KSZ) beszerzésétkövetően Mérnök
sorszámozvahagyj{ jóvá a változtatási javaslatokatésa vállaIkozói követeléscket.
2.2.3 A változtatásokésVállalkozói követelésekelszámolása
A változtatásokbólercdő ésaz adottprojektszenrpontjából
elszámolható.Vállalkozónak
a szerződés
taÍtalékkeretének
terhéÍe
történik.Ugyanígya
.iáró többlctköllségekkifizetése
tartalékkerct
teÍhére
történikaz elfogadottkövetcléskifizetése
is.
2'3

A taÍtálókkeletf€ | haszrrálásaésa kőzbeszerzósitörvény

'l.artalékkcIet
A
a l3.6
a FIDIC l3'5 pontjaszerintmcghatálozottl.eltételes
öss7cgből és/Vagy
pollt szerinti napi díjasrnunkákból álllrat' A Vállalkozó ajállatában szereplő DgytjsszegÍi
Aján]ati Ar és a Taúalékkelct
ogyiittesenadja ki a SzcrződésElli)gadottvégiisszegét'
A
(alapja
kivitelezéssot.átra kiigazításokatis n,tirgr,tl,lan
foglaló iisszeg a SZcPőCLéses
At.
az
EgyösszegűAját]lzÍiAr)'
Tarta|ékkcretbíiI
a pótmunka kilizetésé|rck
nincs :rkadálya,amcnnyibeni

- a l.entebbmár részletezettek
alapján elszámolhatóságikérdést
rremvct lil,
- a szerződéskötéskornz € g yi|( fél á|tal sem előre |átható ok köv€ t keztében beál|ott,
valamelyik Í'ól lónyeges jogos érdekót sértő köriilmény miatt van szükség z dott
pótmunkára'
- a szerződésneka felhívás' a dokum€ n táció íeltét€ l ei' illetőleg az ajánlat tartalma
alapjín mcghatározottrészótmódosítjaa pótmunka.

Tehát a Kbt. szeÍződésmódosításfa(Kbt. 303. s) vonatkozó előírásainak is
érvényesülnÍük
kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkü|i fe|haszná|ásához.Amennyiben a pótmunka kiegészítővagy új építési
beruházásnak
tekinthető - zzaz e|légzéséve|
nem pusztán a szerződésbefoglalt műszaki tartalom
módosul -, a Kbt. 125.s (3) bekezdésealapján' hirdetménynélküli tárgYalásoseljárást
k€ l l indítani'mégakkoÍis' ha rendelkezésre
áll a tartalékkeret.
3.

Az Útmutatóban

leírt eljárásr€ n dtől

történő € | térés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő,Vá{LaLkozó)nem c jelen Útmrrtatóbanfoglaltaknak
a KsZ utólag
megfelelőenjámak el (lsd.2'2.2utolsó nrondata),
ésennekkövetkezményeként
az adott pótmunka költségerrekvagy a változással érintettműszaki ta alomnak a
szerződésben
biztosítotttámogatásbó]töfténő finanszírozását
nem hagyja jóvá, az teljcs
egészében
nemhagyjóvá
a szeÍződőfelekettelheli.Ugyanigy,ha egy határiclőhosszabbítást
utólag a KsZ' az eredetiteljesítési
határidőután lélmeriiltköltségekDem finanszírozhatók
támogatásLról'

M€ | |ékletck: 1-3 Függelókck

Függelék

Vá|toztatásiJavas|attarta|miköv€ t elménvei
1. Általános adatok
.
.
r
.

VáltoztatásiJavaslatsorszáma
Kérelmezőmegnevezése
Kérelemidőponüa
szerződéssziirna

2. Szerződésbenriigzítettmúszakitartalom az Ajánlat szerint
.
.

Szelződésre
való hivatkozás(Kötetszám,oldalszám,rajzszám)
A szeÍződésben
szereplőmíiszakitartalomrövid leírása,bemutatása

3. változtatási Javaslat
Hivatkozása csatoltmelléklet(ek)Ie
(melléklet
száma.Iajz száma)
(i)-(iv)
VáltoztatásiJavaslatlészletes
leíTiása
szerintibesorolás'13.3(a)[13.2
(c) szerinti tartaloml
Váltoáatási Javaslatszükségességének
indoklásaaz alábbikategóriiáksze nt:
adminisztrációsok, míiszakiok' pénzűgyiok, titemezési
ok, egyébok
4. változtatási Javaslat hatásaa projekt egészére
.
.

(l-nincs hatással.2.kismértékú'
A hatásbecslése
3.közepes,4-jelentős'skiemelkedő)pénzügyi'határidő'műszakispecifikációésegyébtekintetben
Az egyeshatásokszóvegesleírása(pénzügyihatások,határidőregyakorolt
hatás(részletes
indok|ássziikséges'
ütemterwelkiegészített),
műszaki
változás)

5. vá|toztatási Javas|atotkészítőn€ v e' beosztása,alíírása
ó. Mc||ékletek

2. Függe|ék

Vá||al|rozóiKövetelések(Claim€ k ) össz€ á l|ítása ésÍbrmája
Boritólap
Tafialomjegyzék
osszefoglaló
Hiv1tkozós SzerződésesFelÍélelekyonatkozócikkelyére
Kőveteléstltrglónak rövid leírasu
kö\)etel Ítisszeg és/vag/iílőfurtd
1 A Létesítnény
óvid ismertetése
Projekt röl,id ismertetése(helyszín,projeh egy moru1atosismertetése,
finunszírozas
Ó sszetélele, Megr endelő' Szerződéskö tő Hatós ág)
2. A Beruházásmérfijldkövei
Ákalónos íontosabhadatok: Versenyajánlatbehylijtása' Szerződésalóínjsa, Szerzőtlés
összege' Tattalékkeret,
fe lhasznáL Tartalékkelet,MunkakezdésiUtasítás
3' A vállalkozói Követelés
3.l. A Vállalkozó Követelésrészletes
ismertetése
A ki;vc!P]éspUnIo! meghatúrozás-

3.2. vá|lalkozói Követelésse|kapcsolatosesemények
Követeléssel kapcsolatos eseményekkronológiaí ismerlelése, tárgulások, Iel,elek,
kooperációsjeg)zőkönytlek, releváns kívonata Tende|dokanen!úcióbó|Epílési
Naplóból. I/úllalkozói Kijyetelés bejelentéseésMérnök esetleges yólasza, utlsitisa a
köve tel ésf észl etes ki dol g ozására'
3.3' A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása
Terulerdokumentdcíó kilonat, Szcrződéses Fe|Íételek' jogszob.ilyok,
ki,nulatások

lúbldzabk,

3'4. A Vállalkozói Követelés elszámolása
KeIlő !.észletezetÍségíi,
elemi ka\,eleléstaelek!'e bontott' iól kóvetheÍő köfuség\Jetéssel
és i)sszesítővel kell ellrószíteni
A ki;veteló'9tételeknektdrtallndz i4 lrcll:
a ki;,,etelés
Qh!PjaülszoIg1l|ó unkdÍ!Íeltéte!s2úmát

b) d ki)l,etelé\ ctktpjáttI szolg1lló ||1ltnkcnaelpontos Dliisz1ki IdttL1lnti!.
belcér^,e a h!épitésre kerijlt an.ydg, Ien élí berendezés negnlvezésél,
1[|'|:.|ki
\,al1ninI a beéPí|és
kó].l:ilnlnyeitsÍh'
Pa|.d éÍcreil'tí|,L!\(it,

Á munkatételanyagköltségét. M)lönösen az egyedi, spec ilis anyagok,
termékek, berendezések beépítéseesetén - beszerzési/alvdllalkozói
szómlóval keIIigazolni.
4. Mellékletek
Szerződéskivonata
I.onatkozólevelezések
Ten'rujz lészletek
Fenyképek
Szónlalc, bizonylatokmellékelése
a lujyeteléstételekahyagköltségének
elszi molásó hoz' el bír,i lás,ihoz
Gépbérleti
szerződés

3' Fíigge|ék

l

l

7' sz. MELLÉKLET
AJÁNLATTÉTELI
NYlLATKozAT

8. SZ. MELLEKLET
AJÁNLATTEVó| NY|LATKoZAT A KBT' 67. s (3) D) TEK|NTETÉBEN(szAKÉRTóK)

9.sz. MELLÉKLET
BEszEDÉs|
MEGBíás TELJEsíTÉsÉRE
VoNATKozó HozzÁJÁRuLÁs.
'
FELHATALMAZó NY|LATKoZAT A KBT. 99.s (í) BEKEZDÉSALAPJÁN

oTP Bank Nyrí Gyulai Fiók
(5700G)'ula, Bodoky u. 9.)
AlulíIott megbízoÍ/m€gbízzuk onöket az alábbi megjelölt fizetési száfi]fuk terhele az alább
megnevezettkedvezményezettáltal beny1jtott besz€dési megbízás(ok)te]jesítésérc
a következőkben
foglalt feltételekkel:
Fizerő félszáÍnlatulaj
donosmegnevezése:

Káegyháza Nagyközségonkorrn,án}zata

Felhatalmazással érintettfi zetésiszáÍ áj ának
péDzÍor
Ealmi Je|zőszéún'a:

1I 733027-15343549-00000000

Kedvezményezett
neve:

ERBO-PLAN

Kedvezményezett
fizetésiszámlájának
pénzforgalmijelzőszáma:

I I 73302'7:204'72775 -00000000

KfL

A felhata]naás időtaÍtama2011.évdec€mbel hó 12.naptolüsszavonásig*'
További feltételek*:
a) nemkeÍülnekmeEhatáÍozásra
penznemétőlfiiggően:
b) beszedésimegbízásonkénti
felsó értéklatára tetesítés
'. '. ..' . ' . '..'. '. ......devizanem
Iso kódja*
c) benyEtásig}akodság:.......'.'.'....'(pl.
ÍIapi,
haü, éü)
d) íedezethiányesetena soóa állí|ásidőtatama legfeljebb. ... nap
e) a felhata]Ínazáscsak a Kedvezményezett íÍísbelihozzájiíÍulásáv

üalt,ö
Fantieket,mint a fizető fé1számlatulajdonosporforgalmi szolgíltatója
Dátum: 2011. decembff 12.
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